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System - Cyfrowy Plakat 

Od teraz nie trzeba instalować kilku lub  kilkunastu gablot na papierowe plakaty filmowe.

Nasze rozwiązanie umożliwia wyświetlanie wielu plakatów na jednym monitorze. 

(mocowanym zarówno pionowo jak i poziomo) 

Cyfrowy plakat filmowy….. i nie tylko.

System zastępuje tradycyjne gabloty plakatowe (Lightboxy) .

Służy do wyświetlania cyfrowej wersji plakatów filmowych.

Wyświetla dane o repertuarze filmowym, godzinach seansów  oraz wszystkich wydarzeniach 

odbywających się w kinie.

Łatwy i prosty w obsłudze kreator playlist.

Umożliwia zastosowanie wielu formatów clipów filmowych, obrazów  i zdjęć.

Daje możliwość indywidualnego  programowania playlist oraz harmonogramu emisji

dla poszczególnych monitorów. 
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Oferujemy rozwiązanie zarówno dla bardzo 

rozbudowanych instalacji jak i dla pojedynczych 

monitorów.
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Używamy rozwiązań firm:

Toshiba 

Seria 3 - Economy monitory mogące pracować  16 godzin /dobę

Monitor TD-E433 43"

Monitor TD-E493 49"

Monitor TD-E553 55"

Monitor TD-E653 65„

Monitory bezszwowe do budowy ściany wideo tzw. Wall.

monitor bezramkowy TD-X 461 46"

monitor bezramkowy TD-X 561 55„

Do monitorów oferujemy playery Androidowe i Windowsowe oraz płatne 

oprogramowanie do tworzenia i zarządzania wyświetlanymi playlistami

BenQ

Zintegrowane monitory z wbudowanym playerem oraz oprogramowaniem do 

przygotowania i zarządzania playlistami wyświetlanymi  na monitorach.

Monitor ST430 43" 

Monitor SL490 49"    

Monitor SL550   55"  

Monitor ST650  65"     

Do monitorów dodajemy bezpłatnie aplikacje X Sign do zarządzania 

monitorami.

.
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Oferowany przez nas system Cyfrowy Plakat, może obsługiwać od jednego do 

kilkudziesięciu monitorów.

Monitory Toshiba serii 3, wyposażone są w matryce IPS LED  

O dużej  trwałości oraz wysokim kontraście i nasyceniu barwnym.

Możemy je łączyć z jakimkolwiek oprogramowaniem do zarządzania playlistami. 

Dedykowane są do pracy przez 16 godzin na dobę .

Monitory umożliwiają tworzenie tzw. ścian wideo.

Monitory BenQ to kompletny systemem z wbudowanym w monitor playerem i dedykowaną 

do zarządzania aplikacją X -Sign.

Systemy BenQ mogą pracować w sieci do 15 monitorów.

W tej opcji nie jest wymagane kupno licencji na użytkowanie oprogramowania.

W opcji powyżej 15 monitorów konieczne jest wykupienie licencji na oprogramowanie .

Do monitorów oferujemy specjalne obudowy ze szkła hartowanego 

chroniące matryce monitora  przed  uszkodzeniem.

W sprawie szczegółowej oferty proszę o kontakt:

Robert Bajkowski tel. +48  513 111 980 

rbajkowski@kinekspert.com.pl 
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Serwis kinotechniczny

42 647 1961 (8-16)

722 394 416 (8-19)

na e-mail 24h/7 

serwis@kinekspert.com.pl

Kinekspert

Bojakowski Jankowski Kostrzewa spółka jawna

93-120 Łódź

ul. Przybyszewskiego 167

tel +48 42 647 1961

fax +48 42 647 1962

office@kinekspert.com.pl
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