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Çözümleri

BİLGİLENDİRME EKRANI

Her İhtiyaca Uygun Çözümler
Tek Merkezden Yönetilebilme
Geniş Kullanım Alanı 

VIDEOWALL

Farklı Formatlarda Kullanım İmkanı
Tek Merkezden Yerel Olarak Yönetilebilme

Daha Hızlı ve Etkili Bir Sunum İmkanı

AKILLI TAHTA

Çoklu Dokunma Desteği
4K Çözünürlük
Temperli Yansımayı Engelleyen Mat Cam



Kurumsal ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak geliştirilen Vestel Bilgilendirme Ekranları, tek merkezden yönetilebilme ve pek 
çok farklı formattaki içeriği yayınlayabilme özelliğiyle, klasik ekran teknolojisinin çok ötesinde çözümler sunmaktadır. Farklı mod-
elleri ve boyutlarıyla her ihtiyacınıza uygun çözümler sunan Vestel Bilgilendirme Ekranları, geniş kullanım alanıyla ziyaretçilerinize 
ulaşabilmeniz için en yaygın ve en etkili iletişim mecrasıdır.

BİLGİLENDİRME EKRANI

Vestel Endüstriyel Ekranlar; Windows, Android ve 
SoC olmak üzere 3 farklı işlem gücü seçeneğiyle 

sizlere sunulmaktadır.

SoC (System on Chip) 

Vestel Endüstriyel Ekranlar; Vestel DS Software ile tek merkezden 
yönetilebilir. RS232 ve LAN kontrolü sayesinde PC üzerinden 

erişebilir ve sistemin açılması/kapanması, renk/parlaklık  
ayarlarının değiştirilmesi vb. kontrollerini yapabilirsiniz. 

(Opsiyonel)

USB Auto Play

43”, 49”, 55”, 65”, 
75”, 86”, 98” DS 

ekran seçenekleri.

7/24 Çalışma Süresi

7/24 kullanım için ideal 
olan bilgilendirme 

ekranları, 50.000 saat 
panel ömrüne sahiptir.

Görüntü yapışmalarını
engellemek için gizli

hareketli piksel.



VIDEOWALL

Vestel Videowall kafe ve restoranlar, sinema ve tiyatrolar, konferans ve toplantı salonları, kontrol merkezleri, hastaneler, oteller, 
AVM’ler, eğitim kurumları gibi alanlarda yüksek çözünürlük ve ince bezel aralıkları ile daha kaliteli görüntü sayesinde etkili bir görsel 
deneyim oluşturmanızı sağlar.

178°  Geniş Görüş Açısı

Geniş görüş açısı, daha fazla izleyicinin
içeriği görmesine olanak tanır. 
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7/24 Çalışma Süresi

7/24 çalışma süresi olan Vestel Videowall’lar,
kontrol odaları ve havaalanları gibi 7 gün 24

saat çalışan ortamlar için idealdir. 

Yatay/Dikey Kullanım

İhtiyacınıza göre yatay/dikey olarak kullanılabilir.

Manzara

Portre



Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahta ve uzaktan tablet bağlantısı, ders notlarının öğrencilerin tabletlerine gönderilmesine ve ders 
boyunca tablet üzerinden öğrenci takibinin yapılabilmesine olanak sağlar. Ayrıca etkileşim yazılımı sayesinde sınav oluşturu-
labilmesine ve sınav istatistiklerinin sınıf ve öğrenci bazında saklanabilmesine imkan verir. Derste işlediğiniz konuları kaydetme 
özelliği ile kalıcı öğrenmeyi mümkün kılar. Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahtalar, kızılötesi çoklu dokunmatik teknolojisi ile kalibrasyon 
sorunu olmadan ekran üzerindeki farklı noktalarda etkileşimli kalem veya parmakla yapılan hareketleri algılar.

AKILLI TAHTA

IFX Serisi

IFM Serisi

IFE Serisi

IFX Serisi Akıllı Tahta, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda ürünün ön bölümünde yer alan hoparlörler, kalem olukları, kaynak giriş-
çıkışları ve kontrol düğmeleriyle çok daha kullanışlı ve ergonomik şekilde tasarlanmıştır. 

Çift İşletim Sistemi
Tercihe bağlı çift işletim sistemi sayesinde farklı 

uygulamalara rahatça geçiş yapabilirsiniz.

Hızlı ve Kolay Erişim
Ön tarafta yer alan girişler yardımıyla sıkça 

kullanılan kaynakları kolayca bağlayın.

Eye-Care Teknolojisi
Uzun süreli kullanımlarda “Eye-Care”

teknolojisi sayesinde daha sağlıklı görüntü alın.

IFM Serisi Akıllı Tahta, farklı boyutlardaki seçenekleri ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza 
uygun çözümler sunar.

IFE Serisi Akıllı Tahta, uygun maliyeti ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler sunar. Plastik ve sade ön 
paneli sayesinde şık bir görünüm sağlarken, sağlamlığı ile güven verir.

Yansımayı Engelleyen Mat Cam
“Antiglare” teknolojisi sayesinde, ışık 

yansımasını önlerken kalınlaştırılmış cam 
sayesinde ekranın zarar görmesini engeller. 

Daha Canlı Görüntü
HDR10 desteği ve 4K görüntü ile daha canlı 

görseller sunabilirsiniz.

Çoklu Dokunma Desteği
10 noktaya kadar çoklu dokunma desteği, aynı 
anda birden fazla kişinin etkileşimine izin verir.

Yansımayı Engelleyen Mat Cam
“Antiglare” teknolojisi sayesinde, ışık 

yansımasını önlerken, kalınlaştırılmış cam 
sayesinde ekranın zarar görmesini engeller. 

Daha Canlı Görüntü
4K görüntü ile daha canlı görseller sunabilirsiniz.

Hızlı ve Kolay Erişim
Ön tarafta yer alan hoparlörleri ve tuş takımı 

sayesinde rahat bir kullanım sağlar.

info@vestelprojeortagim.com.tr

www.vestelprojeortagim.com.tr

0850 577 8876 /vestelprojeortagim


