
Informuj klientów na bieżąco
Mimo, że staramy się nie zwracać uwagi na reklamy i muzykę w tle, to i tak wpływają one na 
nasz wybór towarów. Z tego powodu większość sieci handlowych obecnie szuka sposobów 
na scentralizowanie emisji reklam i muzyki w tle do wszystkich swoich oddziałów na terenie 
całego kraju.

Skorzystaj z 2N® NetSpeaker Lite - rewolucyjnego systemu dystrybucji dżwięku poprzez 
sieć IP do sklepów, restauracji czy centrów fitness. 2N® NetSpeaker Lite  nie tylko pozwala 
skutecznie nadawać spoty reklamowe i komunikaty słowne, ale także odtwarzać muzykę w 
tle z dowolnego źródła. Technologia IP pozwala na dystrybucję dźwięku z jednej, centralnej 
lokalizacji do dowolnego oddalonego miejsca docelowego lub oddziału, a więc nie będzie 
ograniczała ani źródła muzyki, ani miejsca emisji.

Dlaczego 2N® NetSpeaker Lite?
• Efektywne rozgłaszanie spotów reklamowych
• Przesyłanie dźwięku poprzez sieci IP
• Możliwość tworzenia oddzielnych stref
• Proste połączenie nawet 10,000 różnych lokalizacji
• Centralne zarządzanie
• Back-up w przypadku awarii
• Prosta i szybka instalacja (plug&play)
• Łatwa i wygodna obsługa

Zastosowanie:
• Sieci sklepów
• Supermarkety
• Restaurancje i kawiarnie
• Centra handlowe
• Ośrodki odnowy biologicznej i fitness
• Producenci wzmacniaczy (jako produkt OEM)

2N® NetSpeaker Lite
Dźwięk prosto z jednej centralnej lokalizacji

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem zadzwoń +48585240160 lub napisz: biuro@cti.mikrotel.pl. 
Aby sie dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl 



Słuchawki/wyjście liniowe
1x Stereo 3.5mm jack na płycie czołowej

    Interfejsy cyfrowe
Wyjście cyfrowe   1x przekaźnik, 24V 1A AC/DC
   izolacja galwaniczna 
Digital input  1x wejście cyfrowe, 5 do 24V DC
   bez izolacji galwanicznej
 
    Właściwośći audio
Kompresja  MPEG-1 Audio Layer II (MP2) 
Pasmo   32-320kbps  

    Zasilanie
Zewnętrzne źródło 12V DC / 2A

    Odtwarzanie awaryjne
Karta MicroSD  max. 32GB

    Wymiary i waga
Wymiary   105 x 34 x 86 mm 
Wymiary z profilami „L“ 130 x 34 x 86 mm 
Waga   300 g

Parametry techniczne

Kluczowe korzyści
Obsługa Radia Internetowego
Radio internetowe to idealne rozwiązanie dla sklepów, restauracji i centrów handlowych, które wymagają ciągłej muzyki w tle. Ozna-
cza to, że nie ma potrzeby, aby tworzyć rozbudowane listy odtwarzania lub na bieżąco zmieniać płyty CD.

Multicast
Korzystając z Multicast można łatwo skonfigurować dowolną liczbę urządzeń końcowych do odbioru jednego kanału, a tym samym 
zmniejszyć zapotrzebowanie na infrastrukturę sieciową zmniejszając ruch w sieci.

Planer
System 2N® NetSpeaker IP Lite pozwala zaplanować emisję przekazów reklamowych i ogłoszeń, co jest wymaganą funkcją w 
sieciach handlowych, gdzie dostawcy starają się dotrzeć do klientów poprzez płatne reklamy.

Centralne zarządzanie całym systemem
Wraz z systemem 2N® NetSpeaker Lite, otrzymujemy narzędzie administracyjne, którym można łatwo kontrolować i zarządzać 
nawet rozbudowanymi systemami dystrybucji dźwięku z centralnej lokalizacji. Administratorzy mogą kontrolować funkcje wszystkich 
jednostek 2N® NetSpeaker Lite, tworzyć strefy, nadawać uprawnienia, planować ogłoszenia itp.
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         Sieć IP
                              • FIBRE
                              • xDSL
                              • V-SAT

• Spoty reklamowe
• Tło muzyczne
• Komunikaty głosowe

Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, 
Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz. 

Dystrybutor: CTI MIKROTEL sp. z o.o.
Aleja Grunwaldzka 205/209 80-266 Gdańsk
Tel.: +48585240160, E-mail: biuro@cti.mikrotel.pl, 


