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Vysoká spolehlivost Rozšířená záruka
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Snadná instalace Jednoduchá správa obsahu Šetří Vaše náklady Centrální management 
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SMART SIGNAGE
Profesionální displeje (SMART Signage) 
společnosti Samsung jsou velkoformátové 
monitory konstruované na provoz 16 nebo 

se vysokou svítivostí (až 3000 cd/m2). 

Díky výkonnému Samsung hardwaru  

obsahu (MagicInfo) SMART Signage 
představuje ideální řešení pro téměř 
jakékoliv prostředí, kde je třeba využít 
digitální obsah. 

Displeje díky svému elegantnímu designu  

jako jsou videostěny nebo mozaiky.

Společnost Samsung na displeje SMART 
Signage poskytuje záruku 3 roky.

Nedoporučujeme nákup běžných spotřebních TV. Na spotřební TV není standardně možné 

SMART Signage Běžná spotřební TV

Záruka 3 roky 2 roky

Provoz 16 nebo 24 hodin / 7 dní 8 hodin / 7 dní

Integrovaný přehrávač (možnost plánování) Ano Ne

Vzdálené ovládání obsahu Ano Ne

Šablony pro rozvržení obsahu Ano Ne

Automatické zapnutí/vypnutí Ano Ne

Ano Ne

Mobilní aplikace pro správu obsahu Ano Ne

Nutnost platit TV poplatky (1620 Kč ročně) Ne Ano

Ano Ne

Ochrana proti vypálení statického obrazu Ano Ne

Vysoká svítivost Ano Ne

Možnost přidat dotykový/ochranný rám Ano Ne

•  konstruovaný pro provoz  

nebo pro nonstop provoz
•  odvětrávaný na výšku i šířku 

•  ochrana proti vypálení  
statického obrazu

•  vysoká svítivost

PROFESIONÁLNÍ displej

•  absence TV poplatku
•  nižší spotřeba oproti klasické 

plazmě (až 40 %)
•  nižší emitované teplo
•  komplexní řešení – HW (SoC) 

pro přehrávání obsahu a SW 
(MagicInfo) pro plánování  
přehrávaného obsahu

EKONOMICKÉ výhody

DESIGN

•  velmi tenký rám a displej
•  atypické formáty
•  videostěna
•  mozaika
•  semi-outdoor

spotřební tv

INTEGROVANÝ chip (SoC)

•  časovač: zapnutí/vypnutí
•  distribuce obsahu centrálně nebo lokálně 

pomocí USB
•  přehrávání multimediálních souborů  

(JPG, SWF, AVI, MKV, ASF, WMV, MP4,  
MOV, 3GP, VRO, MPG, MPEG, TS, FLV,  
VOB, SVI, M2TS, MTS, MP3)

• další formáty (PDF, PPT, podpora HTML5)
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LAN COAX

LYNK REACH

Centrální správa Room1

Room2
Room3

Room4
Hotelová TV Spotřební TV

Záruka 2 roky 1 rok

Anti-Theft ochrana Ano Ne

Uvítací zpráva Ano Ne

Možnost externích hodin Ano Ne

Softwarové hodiny Ano Ne

Zabezpečení Ano Ne

Sjednocený seznam kanalů Ano Ne

Klonování nastavení Ano Ne

Podpora informačního systému Ano Ne

Vzdálené ovládaní obsahu Ano Ne

Šablony na rozvržení obsahu Ano Ne

Automatické vymazání historie aplikací Ano Ne

Wifi  na pokoji Ano Ne

Lokální počasí Ano Ne

Díky všestranné funkčnosti plug-and-play mohou hoteloví manažeři snadno aktivovat a spravovat stovky hotelových ob-
razovek současně pomocí serverového řešení LYNK REACH. Toto řešení je kompatibilní s celou řadou obsahových for-
mátů; podporuje nové příležitosti pro hotely s ohledem na informování hostů a jejich zábavu. Manažeři hotelového obsahu 
mohou nahrávat do svého obsahu videoklipy a URL odkazy a vytvářet tak interaktivní a atraktivní kanál na uvítanou. Když 
se hosté v hotelu zabydlí, může je hotel nasměrovat na tento kanál, kde je bude informovat o nabízených službách a o za-
jímavostech v místě i v okolí.

HoteloVé tV
Dnešní zákazníci hotelů milují moderní technologie a v rámci svého pobytu očekávají, že 
v pokoji naleznou technologické novinky. Moderní hotelové TV od společnosti Samsung 
nabízí hotelům nové a zajímavé způsoby, jak potěšit a zaujmout hosty a současně zlepšit 
jejich vlastní provozní efektivnost. Díky intuitivnímu rozhraní získají hosté kompletní kontrolu 
nad tím, jak si techniku ve svém pokoji nastaví, a přitom se jim nabízí neomezené příležitosti 
k získávání informací a dobré zábavě.

snaDná sPráVa HoteloVýCH tV

CentraliZoVaný oBsaH 

Úvodní obrazovka
LYNK REACH 4.0 transformuje hotelové obrazovky do formy obousměrných centrálně řízených komunikačních center, 
která zajišťují efektivní distribuci personalizovaného obsahu. 

1   Uvítací zpráva

2   Krátké hotelové info

3   Datum, čas a den

4   Televizní kanál

5   Aplikace

Samsung_4x_A4_Hotely_170420a.indd   3 24.4.2017   13:43:46



moŽNoStI vyUŽItÍ SmArt SIGNAGe 
A HoteLovÝCH tv

Konferenční prostory

Recepce

Restaurace Výtah Fitness centrum

Pokoj ChodbaInteraktivní kiosek
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Více informací na www.chytredispleje.cz


