IPTV és streamelési szolgáltatások
meglévő koaxiális kábeleken keresztül
TRIAX™ EoC MediaConverter
Használja a meglévő koaxiális kábeleket ahhoz, hogy megbízható 1 gigabites IP-hálózaton keresztül további
digitális szórakozási lehetőségeket kínáljon a vendéglátói és idegenforgalmi hálózatban. A költségek és a
zavarok telepítéskor a minimálisra csökkennek, mivel új kábelre nincs szükség.
Az új TRIAX EoC MediaConverter segítségével az IPTV és a streamelési szolgáltatások a DVB-jelek megtartása
mellett nyújthatók.

Stabil gigabites kapcsolódás


Nagy sávszélesség (1 Gb/s - G.hn technológia)



Lehetővé teszi a digitális tartalmak nagy kapacitású
sugárzását (HDTV, ultra HD, játékok stb.)

Energiatakarékos és rugalmas


A versenytársak készülékei akár 100%-kal
több áramot fogyasztanak



Az áramellátás közvetlenül a TV-készüléken keresztül lehetséges

Kedvező költségek
A meglévő koaxiális kábelek használatával nincs

Gyors, stabil, észrevehetetlen

szükség drága újrakábelezésre



Kompakt méret, a TV-készülék mögé szerelhető



Versenyképes árak a teljes telepítésre



Minden szokványos TV-modellhez csatlakoztatható



Nincs bevételkiesés a szobák átalakítás miatti kie-



Egyszerű és rejtett kábelezés



sése miatt

Nagy felbontású tartalmak
Gyors telepítés, csekély projektköltségek
Műszaki
adatok:

TRIAX EoC MediaConverter
1 x RJ 45 interfész 10/100/1000
1 x G.Hn bemenet az EoC fővezérlőre való csatlakoztatáshoz (2-200 MHz)
1 x TV kimenet (260-862 MHz)
1 x USB „C” típusú áramellátás: 4,5-15 V Max. 3 W

Jellemzők
LED-kijelző: Bekapcsolás, G.Hn, Ethernet (alacsony fényerő, automatikus
kikapcsolás)
Rugalmas tartó
Gyors rendszerindítás
Egyszerű kezelés telepítéskor

20 mm
80 mm

80 mm

Példák az alkalmazásra
IPTV és DVB

Média streaming és DVB
Átjátszó egység

Áramellátás

Áramellátás

IPTV
G.Hn + DVB

DVB

(meglévő koax-kábel)

G.Hn + DVB

DVB

(meglévő koax-kábel)

Az EOC termékcsalád termékei

EoC koax
WiFi végpont

EoC Ethernet
WiFi végpont

A TRIAX video-, audio- és adatjelek vételével és elosztásával kapcsolatos megbízható, innovatív termékek és megoldások nemzetközi szolgáltatója. Termékeinket
háztartásokban, vállalatoknál, valamint rádiós, műholdas és telekommunikációs üzemeltető vállalatok hálózataiban használják. Megoldásaink többletértéket nyújtanak
a vendéglátói és idegenforgalmi ágazatban és az azokhoz kapcsolódó piacokon. Ötvözik hardverek és szoftverek terén szerzett szakértelmünket, értékesítésük partneri
hálózaton keresztül történik. A hálózatban vannak rendszerintegrálók, telepítő vállalatok, üzemeltető cégek vagy nagykereskedők.
Szerzői jog 2019 TRIAX. Minden jog fenntartva. A TRIAX logó és a TRIAX a TRIAX vállalat vagy leányvállalatainak bejegyzett márkajelzései vagy
védjegyei. A jelen katalógusban szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változásának jogát fenntartjuk.
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EoC vezérlő
32 vagy 64 végponthoz

