کاتالوگ نمایشگرهای بانکی – شرکت نورنگار صنعت سیف  -ثبت ( 2361سیب سیاه)
توضیحات:

ساعت و تقویم دیجیتال بانکی
امروزه نمایشگرهای ساعت و تقویم دیجیتال به عنوان یک ابزار مهم درون بانک ها نصب می گردد .این نمایشگرها به دلیل اینکه معموالً در بانک ها نصب
گردیده اند به این نام معروف شده اند ،که البته عالوه بر بانک ها و موسسات ،در اداره جات ،دفاتر کار ،دانشگاه ها و بسیاری از مکان های دیگر نیز نصب
می گردند .از امکانات این نمایشگرها می توان به نمایش ساعت ،تاریخ ،دما ،روز هفته ،مناسبت های سال ،نمایش متن ،عکس و انیمیشن اشاره نمود.
لیست کامل امکانات و ابعاد موجود این محصول را می توانید زیر مشاهده نمایید.
مشخصات مدل A


دارای ظاهری بسیار شیک و جدید (بدون قاب)



نمایش ساعت  ،تاریخ (شمسی و میالدی)  ،دما و روز هفته با دو فونت فارسی و انگلیسی



تنظیم اتوماتیک و بی نیاز از تنظیم روزانه



دارای باتری پشتیبان برای زمان قطع برق



قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت سریال و شبکه



دارای نرم افزار کامل با کاربری آسان



قابلیت پخش عکس و انیمیشن و متن در قسمت روان



پشتیبانی از تمام فونتهای ویندوز



دارای کلید تعبیه شده کنار دستگاه برای تنظیم ساعت و تاریخ



تشخیص سالهای کبیسه و همچنین تصحیح ساعت در روزهای  1فروردین و  01شهریور



ابعاد نمایشگر  11در  11سانتیمتر



ابعاد قسمت روان  19در  93پیکسل



نمایش اطالعات بر روی Dot-matrix

مشخصات مدل B


دارای ظاهری بسیار شیک و جدید (بدون قاب)



نمایش ساعت  ،تاریخ (شمسی)  ،دما و روز هفته



نمایش ذکرهای روز هفته



نمایش اوقات شرعی هر شهر (بنا به سفارش مشتری اعمال میشود)



نمایش مناسبت های سال (بنا به سفارش مشتری اعمال میشود)



تنظیم اتوماتیک و بی نیاز از تنظیم روزانه



دارای باتری پشتیبان برای زمان قطع برق



قابلیت پخش بینهایت متن  ،انیمیشن و عکس به همراه افکت در قسمت روان



تغییر اطالعات با استفاده از مموری کارت SD



دارای نرم افزار فارسی حرفه ای با کاربری بسیار آسان



پشتیبانی از تمام فونتهای ویندوز



دارای کلید تعبیه شده کنار دستگاه برای تنظیم ساعت و تاریخ



ابعاد نمایشگر  13در  13سانتیمتر



ابعاد قسمت روان  18در  33پیکسل



نمایش اطالعات بر روی  LEDو ( 7segmentبه صورت ترکیبی)
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لیست قیمت ()1001
ردیف

نام محصول

ابعاد

تعداد خطوط

جنس قاب

جنس نمایشگر

قیمت (تومان)

1

مدل B

 13در  13سانتیمتر

 3خط

پلکسی گالس

ال ای دی

تماس بگیرید

0

مدل B

 13در  28سانتیمتر

 3خط

پلکسی گالس

ال ای دی

تماس بگیرید

8

مدل A

 12در  23سانتیمتر

 0خط

پلکسی گالس

دات ماتریکس

تماس بگیرید

مدل A
مدل B

وسایل جانبی که همراه نمایشگر ارسال می شوند:

دفترچه ی راهنما  +کــارت ضمـانت نامه  +مموری کارت  CD +نرم افزار  +کابل های رابط
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