IPTV
INGEN NYE
KABLER
Den nye TRIAX EoC MediaConverter






Hurtige, pålidelige IPTV-tjenester til gæsterne
Leveret via eksisterende coax-kabler
Lave omkostninger: intet behov for nye kabler
Ingen afbrydelse: hurtig, diskret installation

triax.com

EoC

ETHERNET OVER COAX
MediaConverter

DEN FULDE VÆRDI AF IPTV-TJENESTER
INGEN UDGIFTER TIL NYE KABLER
Giv gæsterne den underholdning, de ønsker, med den
nye TRIAX EoC MediaConverter.

TRIAX EoC MediaConverter passer diskret ind på
bagsiden af tv’et og tilbyder netværksforbindelse,
samtidig med at standard DVB tv-signalerne bevares.

TRIAX EoC bruger de coax-kabler, der allerede er
installeret, til at sende IPTV rundt i et hotel. Det er et
hurtigt, pålideligt gigabit IP-netværk, der er klar til alle
de IPTV-tjenester, et hotel gerne vil kunne tilbyde - uden
udgifter til nye kabler og uden afbrydelse.

Med TRIAX EoC installeret overalt i hotellet hurtigt og
effektivt åbnes der op for en lange række muligheder,
der opfylder gæsternes ønsker – både nu og i fremtiden.

Hurtig, sikker, diskret
Installeret på få minutter.
Passer diskret ind på tv-apparatets bagside,
ude af syne og uden kabelrod.
Sikret mod manipulation, sikker fastgørelse.
Tv udgang
Standard DVB signal leveret som
hidtil.
EoC indgang
Kombinerede data- og tv-signaler,
direkte fra EoC Controlleren via
de coax-kabler, som hotellet
allerede har installeret.
Ethernet udgang
En hurtig, pålidelig 1 Gbps
IP-netværksforbindelse.
Kan bruges til IPTV, OTT eller andre
tilsluttede tjenester, f.eks. WiFi.
Strømbesparende fleksibilitet
Forsynes direkte fra tv-apparatet.
Sammenlignelige enheder
bruger op til 100 % mere strøm.
Produkt vist i faktisk størrelse

Forbundne tv, tilfredse gæster
Vores G.hn Wave 2-teknologi, der er bedst i sin klasse, giver mulighed for at udnytte alle fordelene ved IPTVtjenester, til en brøkdel af prisen og uden afbrydelse under installationen.
NY

TRIAX EoC familien
Frigør potentialet fra dine
eksisterende kabler.

ON DEMAND
MERVÆRDI

STREAM SOM
DERHJEMME

HØJKVALITETSNETVÆRK

Åbn op for en lang række tilsluttede
tjenester, der giver merværdi til
hotelgæsterne.

Giv gæsterne deres egne streaming
tjenester direkte på hotellets
tv-apparater.

Stor båndbredde, lav responstid
og den mest pålidelige ydeevne
via coax-kabler.

Af eksempler herpå kan nævnes
Video on Demand, gæste-WiFi eller
in-house reklamekanaler.

Det hurtigste netværk i sin klasse;
giver pålidelig OTT-streaming og spil
med kort responstid.

Optimal til en bred vifte af
muligheder for gæsteunderholdning.
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TRIAX er en global leverandør af pålidelige, innovative produkter og løsninger
til modtagelse og distribution af video-, lyd- og datasignaler.
Vores produkter anvendes i private hjem, af virksomheder og i
operatørnetværk hos tv-stationer, satellit-, kabel- og teleudbydere.
Vores Solutions kombinerer vores ekspertise inden for hardware og software
og leverer værdi til hotelbranchen og lignende markeder via et partnernetværk
af systemintegratorer, store installatører og udbydere.
Kontakt
triax.com/contact

TRIAX hovedkvarter, produktions- og R&D-base ligger i Danmark. Med 9
internationale salgsdatterselskaber er vi aktive i mere end 60 lande. TRIAX
teamet har 300 medarbejdere og ejes af Polaris Private Equity.
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Problemfri integration.
Uendelige muligheder.
Én unik leverandør.
Rejs gennem TRIAX Solutions-universet online på solutions.triax.com.
Opdag, hvordan vores problemfrie integration af hardware og software i
forening skaber uendeligt mange muligheder for forbedret gæsteoplevelser og
maksimeret indtjening.

solutions.triax.com

