
Centralnie zarządzany
system rozgłaszania dźwięku

®2N  NetSpeaker to unikalne rozwiązanie dla systemów rozgłaszania (Public Adress) i 
przywoławczych wykorzystujące jako medium transmisji strumieniowej Internet oraz sieci LAN. 

®Ta uniwersalna infrastruktura pozwala na zastosowanie 2N  NetSpeaker wszędzie od 
restauracji rodzinnych do dużych kampusów uniwersyteckich i międzynarodowych sieci 

®sprzedaży detalicznej. 2N  NetSpeaker umożliwia swoim użytkownikom przesyłanie muzyki, 
grania dżingli reklamowych, nadawanie nagranych ogłoszeń lub komunikatów przywoławczych 
za pomocą mikrofonu. 

®Główną zaletą systemu 2N  NetSpeaker jest aplikacja do centralnego zarządzania, co sprawia, 
że zarządzanie wielkoskalowym systemem jest znacznie łatwiejsze. Dotępność on-line stanu 
wszystkich elementów systemu, źródeł dźwięku, itp. oraz użytkowników jest standardem. 
Centra handlowe i sklepy sieciowe mogą skorzystać z odtwarzania radia internetowego wraz z 
zaplanowanymi reklamami i zleconymi ogłoszeniami. Twoja sekretarka lub recepcjonistka 
może mieć nowy, wygodny sposób na wykorzystanie swojego telefonu do przekazywania 
informacji przez system audio, dzięki prostocie połączenia IP z centralami PBX poprzez protokół 
SIP.

Korzyści:
ź
ź
ź
ź

Integracja z systemami VoIP-SIP
Automatyczne odtwarzanie zaplanowanych ogłoszeń
Zintegrowany wzmacniacz 16W
Łatwy w instalacji i użyciu

Grupy docelowe:

® 2N NetSpeaker
IP Audio i system przywoławczy 

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zadzwoń +48 58 5240160 lub napisz do nas:
biuro@cti.mikrotel.pl. Aby się dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl
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 Biznes: centra handlowe, biura 
Edukacja: wyższe uczelnie, kampusy, szkoły, tereny sportowe 
Ochrona zdrowia: szpitale 
Transport: dworce autobusowe i kolejowe, lotniska 
Administracja publiczna: urzędy, więzienia 
Przemysł: Przetwórstwo i produkcja, magazyny



Wsparcie dla Radia Internetowego 
Potrzeba zapewnienia stałego tła muzycznego w centrum 
handlowym, sklepie, restauracji wymaga  stworzenia długiej listy 
odtwarzania tak, aby ten sam utwór nie powtarzał się zbyt często, 
albo można po prostu wybrać odpowiednie Radio Internetowe, aby 
rozwiązać ten problem. System 2N® NetSpeaker będzie 
rozprowadzać radio do stref wyznaczonych przez administratora.

Terminarz 
Regularne komunikaty, ogłoszenia i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla transportu 
publicznego, dużych sklepów, lotnisk itp. Funkcja Terminarza 

®w 2N  NetSpeaker przejmuje nad tym pełną kontrolę i zapewnia 
odtwarzanie wiadomości w odpowiedniej strefie i we właściwym 
czasie.

Centralne zarządzanie całym systemem - narzędzie 
administracyjne 

®Wraz z 2N  NetSpeaker  otrzymujesz narzędzie do  zarządzania, 
które pozwala w łatwy sposób centralnie kontrolować i zarządzać 
nawet najbardziej skomplikowanymi instalacjami nagłośnieniowymi. 
Administratorzy mogą zarządzać funkcjami wszystkich jednostek 

®2N  NetSpeaker, tworzyć strefy, ustawić uprawnienia użytkownika, 
określać harmonogramy odtwarzania zapowiedzi i wiele więcej.

 

® ®2N  NetSpeaker Konsola i 2N  NetSpeaker Player - narzędzia 
użytkowników

®2N  NetSpeaker oferuje standardowo użytkownikom PC intuicyjną i 
prostą w użyciu aplikację do tworzenia zapowiedzi głosowych i 

™odtwarzanie muzyki. Każdy, kto zna Windows Media Player  lub 
™WinAmp  będzie mógł z nich korzystać bez problemu.

 

Interfejsy
10/100Base-TX Ethernet (RJ45)
Wbudowany wzmacniacz mocy
Wyjście liniowe - stereo jack 3,5"

 Gniazdo karty MicroSD do odtwarzania off-line
 Cyfrowe wejście i wyjście

Moc wyjściowa 2x8W lub 1x16W RMS
Impedancja głośników 4-16Ω
Pasmo przenoszenia 20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)
Przetwarzany strumień do 48k/16bit

® Jak działa 2N NetSpeaker?

Najważniejsze korzyści

® 2N NetSpeaker  - Parametry techniczne

Ten przykład pokazuje jak 
korzystać z systemu 

®2N NetSpeaker w hotelu, 
w którym ...

ź Każdy z gości może lokalnie 
zmienić nastrój muzyki 
grającej w pokoju 

ź Podczas spotkań 
biznesowych w salach  
prelegenci korzystają z 2N® 
NetSpeaker do 
nagłośnienia prezentacji

ź Restauracja serwuję 
muzykę w tle dostosowaną 
do kuchni dnia 

ź Recepcjonista może 
informować gości przez 
głośniki, przy użyciu 
standardowego telefon

® 2N NetSpeaker Console

® 2N NetSpeaker unit

® 2N NetSpeaker Control Panel

Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 
Czech Republic,  sales@2n.cz, www.2n.cz 

Dystrybucja: CTI Mikrotel sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, 
                     ul..Grunwaldzka 205/206. Tel: 585240160
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