O abordare inovatoare a sonorizării interactive

Pico
JB
Single board MP3 PLAYER

... in a bus shelter

Soluţia perfectă pentru a înlocui CD
şi K7 în cadrul instalaţiilor de sonorizare
publică, scenografiei, securităţii publice şi
industriale, turizmului, parcurilor de divertisment, muzeelor/expoziţiilor, punctelor de
vînzare, staţiilor, trenurilor, navelor,etc.
PicoJukeBox este un Jukebox (4")
de o performanţă înaltă, creat în baza
procesorului RISC şi DSP mp3.
Aparatul utilizează cardul SD/MMC
(Secure Digital sau Multimedia Card) pentru
stocarea mesajelor/muzicii. Încărcarea
informaţiei pe cardul de memorie poate fi
efectuată de la orice PC utilizând un reader
intern sau unul extern.

PicoJukeBox poate difuza până la 64
de ore de mesaje sau 16 ore de muzică HiFi
în formatul stereo, înscrisă pe un card de
memorie de 1GB. Există posibilitatea
înregistrării a peste 200 de mesaje.
Acest player Mp3 citeşte toate
formatele de înregistrare a sunetului (de la 32
kb/S până la 256 kb/s) inclusiv VBR (Variable
Bit rate).
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mobilier urban si stradal

Aparatul poate fi dirijat la distanţă
cu ajutorul portului serial RS-232/485.
Funcţiile play, next, prev, stop, pause, go
to, info piste, etc., sunt accesibile printr-un
simplu protocol.
De asemenea, playerul poate fi
manipulat cu ajutorul diferitor detectori,
senzori externi, unei tastaturi 4X4 sau cu
butoane de la 1 la 5 pentru acces imediat
la
o
anumită
secvenţa
(taste,
întrerupătoare, etc.).
Consumul foarte mic de energie
permite utilizarea bateriilor simple sau
solare.

Caracteristicile aparatului picoJB:
Dimensiuni mici: 50x70 mm
Existenţa conexiunilor pentru aplicaţiile
autonome.
Sursa de energie : de la 6 la 9V
Ieşire audio HiFi pentru o conexiune la căşti,
boxe sau amplificator mono/stereo
Acces imediat la o anumită
Compatibil cu normele RoHS
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