Wireless HD Digital Signage Player
Thiết bị kỹ thuật số với hình ảnh chất lượng cao DSP-1000W của Planet hỗ trợ xem Video chất lượng
cao Full HD với ñịnh dạng 1080p. DSP-1000W là thiết bị lý tưởng thích hợp cho nhu cầu quảng cáo
chuyên nghiệp.
DSP-1000W ñược thiết kế ñể phục vụ cho nhu cầu quảng cáo tập trung vào sản phẩm và thông tin mới
nhất. Thiết bị có thể kết nối với mạng IP ñể hệ thống kỹ thuật số ñược sử dụng bất kì nơi nào cần quảng
cáo, nội dung của quảng cáo có thể ñược cập nhật từ thẻ CF hoặc ổ cứng dung lượng lớn kích thước
2.5’’ và tất cả nội dung có thể ñược duy trì từ một máy chủ trung tâm. DSP-1000W hỗ trợ công nghệ
không dây IEEE 802.11g ñể cho phép truyền thông tốc ñộ sóng không dây tối ña và hỗ trợ mã hóa bảo
mật WEP và WPA, ñiều này giúp thuận tiện cho việc quản lý.
Ngoài ra với tính năng Super video (S-video), digital audio (S/PDIF), video analog và audio outputs, thiết
bị DSP-1000W cung cấp chuẩn HDMI cho người dùng thưởng thức video có ñộ nét cao. DSP-1000W
thường ñược áp dụng cho ngành công nghiệp quảng cáo, các thông tin công khai của chính phủ, quảng
cáo ở thang máy, sân bay, trung tâm triển lãm hoặc những nơi có nhiều người qua lại.
>>> Mô hình ứng dụng
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DSP-1000W



Hỗ trợ cổng HDMI cho Audio / Video



Hình ảnh chất lượng cao với ñịnh dạng 1080p



Hỗ trợ kết nối không dây 802.11 b/g với mã hóa WEP và WPA



Hỗ trợ phần cứng và phần mềm xem thời gian Watchdog timer
(WDT)



ðồng hồ thời gian thực RTC



Hỗ trợ danh sách truyền thông ñể cho phép xem lại nội dung theo
lịch trình



Tin nhắn theo văn bản cuộn



Tải nội dung lịch trình từ HTTP hoặc FTP server



Chế ñộ chạy tự ñộng cho việc thiết lập dễ dàng



Hỗ trợ chuẩn ISO, WMV 9 và H.264

>>> Thông số kỹ thuật

Model

DSP-1000

Hardware Specification
Video Output
HDMI (up to 1080p), VGA, S-Video/Component Video (up to 720p
and 1080i) , SCART RGB (optical cable), VGA (up to 1920x1200),
Composite Video

Port

Audio Output
Audio (Right, Left), S/PDIF (Optical output)
Ethernet
1 Ethernet:10/100Mbps, Half or Full Duplex, Auto-Negotiation, Auto
MID/MID-X

Power Switch

USB
2 USB 2.0 Host (External Storage support)
1 Power LED light on front panel
1 Network LED light on front panel
1 Power On / Off switch on rear panel

Internal Storage

One CF card or one 2.5" SATA H.DD

LED Indicators

Software Specification
Audio
WAV, MP3, WMA, AC3 and OGG
Media Format

Video
MPEG1/2/4, H.264, WMV9 and ISO

Screen Layout

Pictures
JPEG
4

Management Interface

Remote Controller, Configuration Tool, CMS

Languages Support

English, Traditional Chinese and Simple Chinese

Environmental
Dimension (W x D x H)

200 x 172 x 34 mm

Weight

900 g
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>>> ðặc tính kỹ thuật

Operating Temperature

0 ~ 45 Degree C

Storage Temperature

-25 ~ 65 Degree C

Operating Humidity

20 ~ 80% Non-condensing

Storage Humidity

20 ~ 90% Non-condensing

Emission

FCC, CE

>>> Thông tin ñặt hàng
DSP-1000

Digital Signage Player

DSP-1000W

Wireless Digital Signage Player
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Power

Composite, Component and VGA AV cable 1.5m
Ethernet cable
12V DC, 2A

Cables

