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AUDIOPRŮVODCE

Zaměstnáváte v muzeích průvodce? Průvodce, který ví o exponátech vše ve více než 8 jazycích, 
neunaví se a neonemocní? 
Přesně takového vám umíme nabídnout.

supraGuide eco 1.28“ řádkový displej, kontrastní klávesnice s Braillovým písmem, 70g, 7dní provozu na dotaz

supraGuide multi 2.4“ barevný dotykový displej, kontrastní klávesnice s brailovým písmem, 135g, 14 hodin provozu na dotaz

supraGuide touch 4.3“ barevný dotykový displej, 145g, 9 hodin provozu na dotaz

supraCharge inteligentní nabíjecí stanice 
pro supraGuide eco 24 slotů, supraGuide multi, 20 slotů, supraGuide touch, 20 slotů na dotaz

NABÍJECÍ STANICE

Jan Kára
Koordinace zakázek, servis, přípojná místa, projekční plochy, pronájem AV, profi AV
e-mail: j.kara@projektmedia.cz
tel.: +420 725 947 632
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MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVOCE

TRIGGERPOINTS
trigerPoint XS infračervený spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint XS+ infračervený spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint S infračervený spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint M infračervený spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint L infračervený spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint Master centrální, hlavní spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

trigerPoint RF rádiový spouštěcí bod pro synchronizaci obsahu nebo automatické spuštění na dotaz

IRF-200 Alarm Transponder infračervený spouštěcí bod alarmu pro zabránění ztráty audioprůvodce na dotaz

PŘÍSLUŠENSTVÍ
sluchátko sluchátko pro jedno ucho na dotaz

stereo sluchátka stereo sluchátka na dotaz

headset mikrofon náhlavní souprava, sluchátka s mikrofonem na dotaz

VMS Přístup softwarová dálková správa zařízení, cena za zařízení/rok na dotaz

Gateway brána pro připojení chytré nabíjecí stanice a cloudového systému VMS na dotaz

SupraHup zařízení pro správu - nastavení Trigger pointů a následných akcí na dotaz

Petr Hurych
Obchodní manažer 
e-mail: p.hurych@projektmedia.cz
tel.: +420 731 154 648

Radana Kyle
Obchodní manažerka 
e-mail: r.kyle@projektmedia.cz
tel.: +420 731 154 656
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