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Se não houver acesso à Internet 
disponível, o display ainda pode ser 
atualizado graças à sua opção de 
atualização USB. Basta colocar a sua 
lista de reprodução numa USB e 
inseri-la no display. Os seus modelos, 
horários e conteúdos serão copiados 
e vão começar a passar.

Se quiser usar o ecrã como 
monitor pode conectar 
dispositivos externos via 
HDMI e VGA.

Desenhado com rodas
retrateis para fácil mobilidade; 
Assim que o ecrã estiver em 
posição as rodas podem ser 
retraídas.

Grau comercial

Plug & Play

Cacifo Interno

Rodas Integradas

Desenhado para uso comercial, este ecrã 
pode estar ligado 24/7. Não existem botões 
externos ou controlos para evitar adulteração. 

Painel IPS

Wi-Fi

LED Backlight

2Com 450 cd/m , o painel IPS brilha 
mais do que qualquer televisão 
doméstica enquanto oferece 
qualidade de imagem e profundidade 
de cores superiores a um ângulo de 
178 ° de visão.

Conecte o ecrã ao CMS sem fios
com o Wi-Fi integrado, ethernet
ou LAN.

Melhora o brilho e o contraste 
assim como melhora o tempo 
de vida e reduz o consumo de 
energia. Ao contrário de outros 
tipos de luz, esta tecnologia é 
livre de mercúrio; Tornando-o 
ainda mais amigo do ambiente. 
O painel e o backlight têm um 
tempo de vida que ultrapassa 
as 50,000 horas. 

Estilo Tablet Gigante

Reprodutor Media Android Integrado

Desenhado à semelhança de 
um smartphone ou tablet 
gigante. O visual lustroso e 
sexy é conseguido com uma 
borda impressionante de 
alumínio e um admirável 
vidro IPX1 de ponta a ponta.   

O integrado Reprodutor Media Android permite 
atualizações muito rápidas. Se quiser também 
pode usofruir de um terceiro software Display 
Digital através do quadro Android no PC. 

Vista Geral



Painel IPS

Solução All-in-One

Uso Comercial 24/7

As nossas telas possuem um reprodutor de media de rede 
Android integrado; Normalmente, as soluções de rede 
exigem um investimento em hardware de rede adicional - 
complicando o processo de instalação e o sistema em geral. 
O hardware e o software geralmente vêm de fontes 
diferentes, o que pode resultar em confusão e conflito ao 
identificar eventuais falhas. 

 Transmite precisamente a qualidade e cor da imagem e a 
profundidade da cor  a um amplo ângulo de 178º. Não 
existe um desvanecimento da cor nem desvio contraste 
nos amplos ângulos. Do sol brilhante ao mais desafiante 
ambiente iluminado, estes displays são desenhados para 
reduzir e manter a  temperatura da cor para imagens 
realistas. O painel é também otimizado para ser montado 
na horizontal ou na vertical.

Um painel para uso comercial, com uma duração de vida 
que excede as 50,000 horas, componentes de alta qualidade 
que asseguram o constate uso do display 24/7. Design 
tipo tablet é conseguido graças ao vidro temperado e ao 
robusto aço invólucro, emoldurado em alumínio não 
pintado, ao contrário de imitações baratas. 

Uso 24/7

Fácil Atualização Online
Atualizar suas telas é extremamente simples. Aceda a
 www.MySignagePortal.com para fazer upload de mídia, 
gerenciar listas de reprodução, criar seus próprios modelos
e agendar o conteúdo para quando quiser; Dando-lhe o 
controlo completo sobre sua rede. Nenhuma instalação de 
software especial ou PC dedicado é necessária, pode 
atualizar os seus displays em qualquer parte do mundo 
com conexão à Internet.



Características

Conectividade

Conectar  via:

Conecte suas telas de rede do Android 

à Internet, sem fios, via Wi-Fi ou através 

de uma conexão à área local. Se uma 

conexão de Internet não estiver 

disponível um router 3G pode ser 

incorporado na tela, o que significa que 

podemos fornecer uma solução de rede 

integrada para qualquer local.

Reprodutor Media 
Android O seu player de rede integrado 

Android oferece velocidade de 

processamento super-rápida 

para uma melhor comunicação 

com o CMS. Ele também permite 

exibir sites ao vivo; Isto pode ser 

qualquer coisa de um feed da 

web ao vivo de um terceiro à sua 

página de mídia social. Se precisar, 

também pode executar o próprio 

software se já tem uma solução 

CMS.



O conteúdo pode ser carregado 
e gerenciado de qualquer lugar 
do mundo através do nosso 
portal, simplesmente faça o 
login, envie suas imagens e 
vídeos para o nosso servidor 
seguro e envie-os diretamente 
para os seus ecrãs. 

Atualiaze Ecrãs 
em Qualquer 
Lugar 

Pode controlar a maioria das 

funções da tela através do CMS, 

como reproduzir e parar conteúdo, 

bem como controlar o volume; 

Uma solução verdadeiramente 

centralizada. Os registos são 

mantidos e a atividade de usuário 

para que possa acompanhar o 

uso e a eficácia do seu conteúdo. 

Funções Ecrã
Remoto

Crie Layouts

Personalizados 

Agende

Playlists 

Personalize 

Fundos/ Fontes 

Cores 

Páginas Web 

ao Vivo

Feed RSS Documentos 

Office e PDFs

Sincronização

Multi-Ecrã Gerir

Usuários

Esta característica permite-lhe
desenhar o próprio layout com 
diferentes zonas de media para 
imagens, vídeos, páginas web, 
tempo, data e também pode 
adicionar uma mensagem 
rotativa ou feed RSS. Também
pode dar uma pele corporativa
para as suas zonas media.

Exiba o que quiser, quando 
quiser. Crie playlist que vai 
passar automaticamente o 
conteúdo desejado a tempo e 
horas  pré-determinado. 
Qualquer que seja os seu 
requisito de agenda, o nosso 
sistema pode apoiá-los.

Personalize as suas cores - 
ó t i m o  p a r a  m a n t e r  a 
consistência da marca. Pode 
escolher a cor da paleta ou 
escrever um código Hex para 
modificar as cores do fundo, 
texto rotativo, texto estático, 
tempo e hora

Exibir páginas da web ao vivo 
como parte de seu layout. Pode 
usar o software de terceiros, 
como o que os Agentes 
Imobiliários usam, para gerar um 
feed da web ao vivo para sua tela. 
A tela será automaticamente 
atualizada como a página. Os 
feeds de mídia social, como o 
Facebook e o Twitter, também 
podem ser exibidos aqui ao lado 
de outras zonas de mídia.

Exiba seu feed RSS na forma de 
uma mensagem de texto rotativo. 
Isso pode ser qualquer coisa de 
notícias atualizadas e 
meteorologia a as últimas 
revisões de filmes e taxas de 
câmbio.

Exibir documentos do Microsoft 
Office e PDFs na tela da rede. 
Basta carregar os ficheiros Word, 
Excel, PowerPoint e PDF para o 
CMS e agora pode inserir esses 
arquivos em zonas ao lado de 
imagens e vídeos.

Pode sincronizar o conteúdo em
múltiplos ecrãs que estão 
conectados à mesma rede. Isto é
ideal para publicidade em 
escadas rolantes ou ao longo de 
grandes corredores.

Crie quantas contas de usuário
quiser. Pode desejar limitar as 
funções do software a uma 
conta em especial, por exemplo 
pode desejar permitir um 
recepcionista atualizar media e 
ter acesso ao ecrã na área da 
receção mas mais nada - o 
nosso sistema permite controlo 
total dos direitos de usuário.

Múltiplas

        Zonas

   Media 

Personalize 

Fundos!

 Fonte, Cores

RSS Feed

Documentos Office

W P X



Características

Texto Estático

Vídeo

Permite-lhe 
colocar valores 
de texto
personalizados. 

Múltiplos vídeos 
a passar num 
ciclo continuo.

Múltiplas imagens 
a passar num 
ciclo continuo.

Imagens

Logo

Marque o seu layout com o seu 
logotipo que vai ficar destacado 
de todas as outras zonas.

Data
Exiba a data em 
vários formatos, 
tamanhos e em 
qualquer cor que
desejar.

Ferramenta 

Metereológica

Exibe em tempo real 
a temperatura até
três dias. 

Fundo

Escolha uma imagem 
ou uma cor para as 
suas zonas media.

Hora
Mostre as horas 
em vários 
formatos, 
tamanhos e em 
qualquer cor.  

Documentos  

Office  &  PDF

Exiba ficheiros 
PDF juntamente 
com ficheiros 
Microsoft Word, 
Excel e 
PowerPoint. 

Páginas Web

Permite-lhe exibir 
uma página web 
ao vivo como 
uma página
da media social.

Texto Rotativo
Exiba uma 
mensagem de 
rodapé rolante 
ou notícias RSS 
ao vivo. A partir 
daqui pode 
ajustar a fonte, 
tamanho, cor, 
velocidade e 
direção do texto. 



                      Tamanho do Display

Painel

50" 55"

Resolução 1080x1920

Área do Display (mm) 618.4x1097.8 682x1211.6

Proporção 9:16

Brilho (cd/m2) 450

Cor 16.7M

Ângulo de Visão 178°

Contraste 4000:1

Áudio Coluna 5W, 8Ω (x2)

Entrada AV

Vídeo HDMI, VGA

Áudio Conector TRS  (3.5mm)

Energia

Consumo de Energia (W) 100 120

Entrada Voltagem AC110~240V (50Hz~60Hz)

Mêcanica

Tamanho Unidade (LxAxP mm) 747x1850x50 813x1965x50

Tamanho Embalagem (LxAxP mm) 835x2010x835 940x2110x535

Peso Líquido (kg) 82 87

Peso Bruto(kg) 90 95

Ambiente 

Temperatura Operacional 0 °C to 50 °C

Armazenamento Temperatura -30°C to 60°C

Humidade Operational 10% to 80%

Humidade Operacional 5% to 95%

Computador
Reprodutor Media 
Interno

Formatos Media Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)

Resolução Media 1080x1920

Memória Interna 6GB

CPU Quad-Core Cortex-A17 @1.61GHz

GPU Mali-T760 MP4 @600MHz

RAM 2GB DDR3

ROM 8GB NAND

USB USB2.0 HOST (x2)

LAN 10/100M Ethernet 

Wi-Fi 802.11b/g/n 

OS Android 5.1.1

Graphic Engine OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1

Acessórios

Incluí Software Programação, Controlo Remoto, Chave, Manual de Usuário

Opcional Atualização Ecrã Touch



Desenho Técnico:
50" - L50W3



Desenho Técnico:
55" - L55W3
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