
eGuide
O nouă abordare a conceptului de tur ghidat

 eGuide este similar unui telefon mobil echipat cu memorie 
standard pe care este păstrată informaţia audio.O puteţi asculta 
apelînd numărul necesar, exact cum apelaţi de pe un telefon obişnuit. 
 eGuide permite vizitatorilor noştri să aibă la îndemînă 
informaţia relevantă şi să viziteze muzeul sau expoziţia în propriul său 
ritm.  
  eGuide ieste un ghid multilingv de nemaipomenit! 
Un singur aparat poate conţine informaţia în 9 limbi diferite! 

Simplu ca un apel telefonic...

 eGuide este creat în baza celor mai noi componenţi electronici. 
El este echipat cu un card minuscul,dar puternic, care permite 
păstrarea a pînă la 1 GB de informaţie sau 64 de ore de mesaje 
sonore. Aceste carduri foarte mici şi avantajoase sunt deja cu succes 
utilizate în multiple aplicaţii că pocket computer, aparatele digitale 
video/foto, etc.   

eGuide  este o  noua modalitate de vizite ghidate!  

Mai mult decît un telefon…

 Înregistrarea poate fi efectuată pe card de pe orice computer 
fără instalarea programelor sau uneltelor suplimentare cu excepţia 
unui reader standard de card MMC. 
 Pentru a actualiza informaţia de pe eGuide este suficient de a scoate 
cardul şi de a-l plasa în reader, de a copia fişierele necesare şi de a 
instala cardul din nou în eGuide. Un aparat poate stoca informaţia în 
cîteva limbi precum şi în două modalităţi: pentru adulţi şi copii. 

Uşurinţa manipulării conţinutului înregistrat...
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Un japonez, un grec şi un danez privesc un tablou pictat de Pablo 

Picasso.Cu un telefon în mînă ei admiră lucrarea.Toţi în acelaşi timp! 

Şi această scenă poate deveni realitate. 

 Fax: +32 4 252 96 96 



O autonomie de lungă durată...
 
 Consumul de energie al acestui aparat este deosebit de mic, permiţînd reîncărcarea sa o 
data la două zile ceea ce măreşte durata de viaţă a bateriilor. Bateriile utilizate sunt din ultima 
generaţie şi au o durată de viaţă mai mare comparativ cu alte produse similare.

15 ore

25 ore

34 ore

eGuide pentru începători 
Simplu:Formaţi numărul care ţine de 
comentariul solicitat şi apăsaţi ”apel” 
(play).Doar atat! 
eGuide este echipat cu un card de memorie 
care permite păstrarea informaţiei necesare.  
Flexibil:Puteţi instala parametrii necesari fără 
utilizarea unui echipament sofisticat şi scump. 
eGuide, conţine pînă la 6 ore de comentarii şi 
muzică de fundal, în una sau mai multe limbi 
(pîna la 9).

Acum e momentul de a reinventa conceptul 

turului ghidat ! 

Funcţiile: Pause, Repeat, Volume, etc. 
 Carcasă sigură şi solidă.
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Utilizare neîntreruptă15 ore

Utilizare intensivă reală  (50/50)

Utilizare periodică reală 


