
Właściwości

+  Pełna kompatybilność z systemem dystrybucji StreamNet AV.

+  Dostęp do tysięcy internetowych źródeł muzyki i usług strumieniowych włącznie z tunein.

+  Wsparcie dla Windows Media, iTunes (AAC), MP3, FLAC, WAV oraz wszystkich innych 

popularnych formatów audio.

+  Automatyczne wykrywanie i indeksowanie plików multimedialnych w sieci.

+  1 TB pamięci lokalnej czyli do 200.000 piosenek. 

+  Scentralizowany dostęp do wszystkich zasobów muzycznych.

+  Obsługa do czterech jednoczesnych strumieni cyfrowych, oraz jednego wyjścia lokalnego.

+  Wiele jednostek może być połączonych i sterowanych z tego samego panelu

dotykowego lub urządzeń mobilnych z obsługą Flash.

+  Możliwość dostosowania listy odtwarzania do konkretnych stref w budynku.

+  Kontrola z paneli dotykowych StreamNet lub z urządzeń mobilnych za pomocą 

interfejsu opartego na przeglądarce.

+  Programowanie odtwarzania playlist w dowolnym czasie przy pomocy jednej komendy.

Zastosowanie

Lokale usługowe

 Punkty handlowe

Przedsiębiorstwa

Miejsca sakralne

VIEWTM | ANTHOLOGY™
Light Commercial Media Server

+  Kontrola obrazu dla podstawowych funkcji digital signage
*Powered by StreamNet™

ANTHOLOGY upraszcza dostęp do zasobów 
audio umieszczonych w dowolnym miejscu 
sieci poprzez automatyczne indeksowanie, 
znajdowanie i odtwarzanie internetowych 
stacji radiowych, usług muzycznych oraz 
plików audio z sieci lub lokalnych. Łatwo 
tworzy wspaniałą atmosferę z pomocą 
systemu StreamNet™ AV.



AUDIO 
Strumień muzyki - Odtwarzanie muzyki z zasobów sieciowych, 4 strumienie plus jeden, wyjście lokalne 
Usług muzyczne online - TuneIn
iTunes - Synchronizacja
Windows Media Player - Synchronizacja
CD RIP - synchronizacja audio
Przeglądarka - odtwarzanie muzyki i sterowanie z przeglądarek
Wyjście na wzmacniacz - 1 wyjście przedwzmacniacza lub MediaLinX MLAV)

VIDEO
Wyjście wideo - 1 wyjście DVI / VGA do "Now playing" – teraz grane i OSD (On-
Screen Display) Pokaz slajdów - wyświetlanie obrazów z folderu

ZASILANIE
Pobór mocy < 20W

POŁĄCZENIA
10/100/1000 Mbps Ethernet 
3x USB 
3.5mm Wyjście analogowe audio 
VGA, DVI-D
Zasilanie 28V, wtyczka typu phoenix

WAGA
7.73 lbs (3.5 kg)

WYMIARY
440mm x 44mm x 220mm; 7.73 lbs (3.5 kg)

OTOCZENIE
Temperatura pracy: 0 ° - 40 ° C, wilgotność względna: 0 do 90%

INTERFEJSY
StreamNet zintegrowany panel dotykowy
Konfigurator aplikacji opartych na przeglądarce Flash na 
PC i smartfony  

ZGODNOŚĆ
Zgodny z RoHS. WEEE, China RoHS, REACH, EIA 571, EN 55022/ICES-003/FCC

Numer katalogowy
VIEW 910-225-031

Specyfikacja techniczna

VIEW ANTHOLOGY™ Karta katalogowa  <

ANTHOLOGY PANEL TYLNY

Kontakt Clearone

KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce 
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie 
treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą 
właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli.




