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 � Gyors és megbízható IPTV szolgáltatások vendégeknek 
 � Szolgáltatás a meglévő kábeleken keresztül
 � Alacsony költségek: új kábelekre nincs szükség 
 � Akadálymentes: gyors és diszkrét telepítés

Az új TRIAX EoC MediaConverter

IPTV 
NINCS ÚJ 
KÁBEL



ETHERNET OVER COAX
MediaConverterEoC

Ethernet kimenet
 Gyors és megbízható 1 Gb/s IP-hálózati 

csatlakozás.
 Használja IPTV, OTT vagy bármely más 

csatlakoztatott szolgáltatáshoz, mint pl. Wi-Fi.

ÚJDON-SÁG

Áramtakarékos rugalmasság
 Közvetlenül a TV-ről 

működtethető.
 A versenytárs termékei akár 100%-

kal több áramot fogyasztanak.

EoC bemenet
 A kombinált adatok és a TV-jelek 

egyenesen az EoC vezérlőről, a hotel 
meglévő koaxiális kábelein keresztül 
érkeznek.

TV kimenet
 Normál DVB TV szolgáltatás a szoká-

sos módon.

Gyors, biztonságos és diszkrét
 Percek alatt telepíthető.
 Kényelmesen elfér a TV mögött: nem 

látható, nincsenek rendezetlen kábelek.
 Babrálásmentes, stabil rögzítés.

AZ IPTV SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZES ÉRTÉKE
ÚJ KÁBELEKKEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
Biztosítsa vendégeinek az általuk igényelt 
szolgáltatást az új TRIAX EoC MediaConverterrel.

A TRIAX EoC a már meglévő koaxiális kábeleken 
keresztül nyújtja az IPTV szolgáltatásokat a hotel 
területén. Ez egy gyors és megbízható, gigabit 
gyorsaságú IP-hálózat, amelyen keresztül a hotel a 
nyújtani kívánt IPTV szolgáltatásokat biztosítja – új 
kábelek telepítése nélkül.

A TRIAX EoC MediaConverter minden TV hátuljához 
akadálymentesen csatlakoztatható, és hálózati jelek 
sugárzása közben megőrzi a normál DVB TV-jeleket 
is.

A hotelben gyorsan és hatékonyan telepíthető TRIAX 
EoC műsorszolgáltatási lehetőségek széles körét 
teszi lehetővé, amelyek kielégítik a vendégek jelenlegi 
és jövőbeni igényeit.

Csatlakoztatott TV-ken tartalom a vendégeknek
A kategória legjobb G.hn Wave 2 technológiája az IPTV szolgáltatás összes előnyét elérhetővé teszi – 

mindezt az ár töredékéért, ráadásul akadálymentes telepítéssel.

EoC WiFi End Point
Gyors és megbízható 
vendég Wi-Fi a hotel 
minden sarkába és DVB.

EoC MediaConverter
Elkülöníti az IPTV 
szolgáltatásokat és a DVB 
TV jeleket; versenyképes ár.

EoC Controller
Az EoC támogatás 
adatokat és TV-jeleket 
sugároz a hotelben.

A TRIAX EoC termékcsalád
Használja fel meglévő 
kábeleit. 

EoC termékeink teljes 
választéka gyors és 
megbízható hálózatról 
gondoskodik koaxiális kábelen 
keresztül – mindezt fúrás, új 
kábelek és szobakiesés nélkül. 

A termék a tényleges méretben látható

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 
HÁLÓZAT

 Nagy sávszélesség, alacsony látencia 
és a legmegbízhatóbb „IP over coax” 
teljesítmény. 

 A vendégek szórakoztatásának széles 
köréhez tökéletes.

OTTHONIVAL AZONOS 
MŰSORSZOLGÁLTATÁS

 Szolgálja ki a vendégeket saját műsor-
szolgáltatásukkal közvetlenül a hotel 
TV-jére közvetítve.

 A kategória leggyorsabb hálózata a 
megbízható OTT műsorszolgáltatás-
hoz és az alacsony látenciájú játékhoz.

HOZZÁADOTT ÉRTÉK 
IGÉNY SZERINT

 Kapcsolódó szolgáltatások széles vá-
lasztéka, amely növeli a vendégeknek 
nyújtott szolgáltatás értékét.

 A példák között szerepel a Video on 
Demand, a vendég Wi-Fi vagy a házon 
belüli promóciós csatornák.
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solutions.triax.com

A TRIAX megbízható és innovatív termékeket és megoldásokat nyújtó 
nemzetközi szolgáltató a video-, audio- és adatjelek vétele és továbbítása 
terén.

Termékeinket lakásokban, vállalkozásoknál, valamint műsorsugárzók, 
műholdas szolgáltatók, kábelszolgáltatók és távközlési szolgáltatók 
hálózataiban használják.

Megoldásaink ötvözik a hardverek és a szoftverek területén szerzett 
szakértelmünket, amellyel rendszerintegrátorok, nagy telepítők és 
üzemeltetők partnerhálózatán keresztül értéket nyújtunk a vendéglátásban és 
a kapcsolódó ágazatokban. 

A TRIAX székhelye és K+F központja Dániában található. Több mint 60 
országban 9 nemzetközi értékesítési leányvállalatot működtetünk. A TRIAX 
csapata 300 fős, tulajdonosa a Polaris Private Equity.

Szerzői jog © 2020 TRIAX. Minden jog fenntartva. A TRIAX Logó, valamint a TRIAX és a TRIAX Multimedia a 

TRIAX Company vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei.

A tájékoztatóban szereplő összes műszaki adat további értesítés nélkül változhat.

Kapcsolat
triax.com/contact

A TRIAX Solutions 
felfedezése
solutions.triax.com

Akadálymentes integráció. 
Korlátlan lehetőségek.
Egyetlen szolgáltató.
Fedezze fel a TRIAX Solutions online világát: solutions.triax.com.  
Ismerje meg, hogy az akadálymentesen integrált hardverek és szoftverek 
ötvözésével hogyan teremthet korlátlan lehetőségeket, hogy jobb 
vendégélményt biztosítson és maximális bevételre tegyen szert.


