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Màn hình quảng cáo tương tác thông minh chân đứng áp dụng công nghệ hiện đại, 

với tính năng thay thế các phương tiện quảng cáo truyền thống như pano, poster, 

banner,... được ứng dụng trong nhiều địa điểm, hoạt động như:

1.  Nhà ga, sân bay

2.  Khách sạn – Trung tâm thương mại

3.  Văn phòng doanh nghiệp

4.  Hội chợ triển lãm

5.  Sảnh thang máy, rạp chiếu phim

6.  Bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ – Spa

Màn hình tương tác thông minh là giải pháp hoàn hảo cho mục đính kinh doanh, 

giáo dục hay đơn giản là phục vụ giải trí tại nhà. Với màn hình tương tác, bạn sẽ trải 

nghiệm độ phân giải màn hình tuyệt vời cùng các phần mềm tích hợp sẵn và hơn thế 

nữa.

Một số chức năng nổi bật của màn hình quảng cáo tương tác thông minh:

Ÿ Hỗ trợ đa dạng định dạng của hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu,...

Ÿ Hỗ trợ hiển thị hình ảnh thời gian, và các chế độ trình chiếu khác nhau có thể

     được thiết lập.

Ÿ Điều chỉnh hiệu ứng: độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ sắc nét, đèn nền, 

giảm tiếng ồn, chế độ video.

Ÿ Hỗ trợ xoay màn hình 90 / 270/0/180 độ, hỗ trợ các sản phẩm LCD dọc.

Ÿ Tích hợp hệ điều hành Android -11, màn hình cảm ứng đa điểm

Ÿ Hỗ trợ kết nối USB, WIFI, LAN,…
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Thông số kỹ thuật:

Nhãn hiệu                                     

Công nghệ tấm nền

Ứng dụng

Kích cỡ màn hình tùy chọn

Độ tương phản

Độ phân giải Full HD

Độ sáng

Độ tương phản

Bộ vi xử lý

AIPlus

IPS LED panel

Indoor / Outdoor

32'' 42" 49" 55" 65"

10 bit, 16.7M

Độ phân giải Full HD

350cd/m2

5000:1

Rk3566, Quad-Core Cortex-A55

RAM

Memory

Màu sắc

Video Output

Audio Output

Hệ điều hành

Ngôn ngữ OS

Kết nối hỗ trợ

Bảo hành

2GB/ 4GB, DDR3

8GB/32GB

16.7 triệu màu

VGA， HDMI，DVI，USB

Dual-channel stereo audio output

Android 11

English, Vietnamese

USB, Wifi, LAN

12 tháng
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