IPTV
I N G A N YA
KABLAR
Den nya TRIAX EoC MediaConverter






Snabba, tillförlitliga IPTV-tjänster till gästerna
Levereras över befintliga koaxialkablar
Låga kostnader: inget behov av nya kablar
Inga avbrott: snabb, diskret installation

triax.com

EoC

ETHERNET OVER COAX
MediaConverter

FULLA VÄRDET AV IPTV-TJÄNSTER
INGA KOSTNADER FÖR NYA KABLAR
Ge gästerna den underhållning de efterfrågar med
den nya TRIAX EoC MediaConverter.
TRIAX EoC använder de koaxialkablar som redan är
installerade för att skicka IPTV-tjänster i hela hotellet.
Det är ett snabbt och tillförlitligt IP-gigabitnätverk
som är redo för alla IPTV-tjänster som ett hotell vill
erbjuda – utan kostnader och avbrott för installation
av nya kablar.

Snabbt, säkert, diskret
Installeras på några minuter.
Får enkelt plats bakom tv:n – utom
synhåll och utan synliga kablar.
Manipuleringssäker, säker fastsättning.

TRIAX EoC MediaConverter monteras
enkelt på baksidan av varje tv och skickar ut
nätverkssignalerna samtidigt som de vanliga
DVB TV-signalerna bibehålls.

TV ut
Vanlig digital-tv, som levereras
precis som vanligt.

TRIAX EoC kan installeras snabbt och effektivt i hela
hotellet och öppnar upp för ett enormt nytt utbud av
visningsmöjligheter som uppfyller efterfrågan hos
dagens och framtidens gäster.

EoC in
Kombinerade data- och
TV-signaler, direkt från EoCstyrenheten via de koaxialkablar
som hotellet redan har.
Ethernet ut
En snabb, tillförlitlig IPnätverksanslutning på 1 Gbit/s.
Används för IPTV, OTT eller andra
anslutna tjänster som till exempel wifi.
Strömsparande flexibilitet
Kan drivas direkt från tv:n.
Jämförbara enheter
använder upp till 100 %
mer ström.
Produkten visas i faktisk storlek

Ansluten tv, nöjda gäster
Vår förstklassiga G.hn Wave 2-teknik har alla fördelar med IPTV-tjänster
till en bråkdel av priset och utan installationsavbrott.
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TRIAX EoC-familj
Släpp loss kraften hos dina
befintliga kablar.

STÖRRE MERVÄRDE
MED ON DEMAND

STRÖMNING PRECIS
SOM HEMMA

HÖGKVALITATIVT
NÄTVERK

Få tillgång till ett enormt utbud av
anslutna tjänster som ger mervärde
till hotellgästerna.

Erbjud gästerna möjlighet att se
deras egna strömningstjänster direkt
på hotell-tv:n.

Hög bandbredd, låg latens och den
mest tillförlitliga IP-kapaciteten via
koaxialkabel.

Några exempel är Video on Demand,
gästwifi eller interna marknadsföringskanaler.

Det snabbaste nätverket i sin klass,
för tillförlitlig strömning av OTT och
gaming med låg latens.

Perfekt för ett brett utbud av
gästunderhållning.

Vårt kompletta svit av EoCprodukter levererar ett snabbt
och tillförlitligt nätverk via
koaxialkabel utan borrning,
utan ny kabeldragning och
utan att behöva ta rum ur drift.

EoC-styrenhet
EoC-stamnätet skickar
data- och tv-signaler till
hela hotellet.

T

EoC MediaConverter
Separerar IPTV-tjänster
och digital-tv till
konkurrenskraftiga priser.

EoC wifi-slutpunkt
Snabbt, tillförlitligt
gästwifi till hela
hotellet, samt DVB.

TRIAX är en global leverantör av tillförlitliga, innovativa produkter och
lösningar för mottagning och distribution av video-, ljud- och datasignaler.
Våra produkter används i hem-, företags- och operatörsnätverk av
programföretag samt satellit-, kabel- och teleoperatörer.
Våra lösningar kombinerar vår hårdvaru- och programvaruexpertis för att
leverera värde till hotellbranschen och tillhörande marknader genom ett
partnernätverk av systemintegratörer, stora installatörer och operatörer.
Kontakt
triax.com/contact
Upptäck TRIAX lösningar
solutions.triax.com

TRIAX:s huvudkontor, tillverkning och FoU-bas finns i Danmark. Med
nio internationella försäljningsdotterbolag är vi verksamma i fler än
60 distributörsländer. TRIAX team består av 300 medarbetare och ägs av
Polaris Private Equity.
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Sömlös integration.
Gränslösa möjligheter.
En unik leverantör.
Res genom världen av lösningar från TRIAX på webben på solutions.triax.com.
Upptäck hur vår sömlöst integrerade hårdvara och programvara kombineras för
att skapa gränslösa möjligheter till förbättrat gästengagemang och maximerade
intäkter.

solutions.triax.com

