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A legjobb szórakozás,  
amelyet vendégeinek nyújthat...



 Korlátlan számú szobai 
eszköz csatlakoztatható, mint 
pl. Wi-Fi hozzáférési pontok.

 Az internetkapcsolat 
sebességének későbbi 
növelése esetén is elegendő 
sávszélesség.

 A már meglévő kábeleket 
használjuk fel

 A TRIAX EoC MediaConverter 
versenytárs termékei akár 
100%-kal több áramot 
fogyasztanak.

 Gigabit sebességű hálózat 
koaxiális kábeleken keresztül: a 
kategóriában a leggyorsabb és 
a legmegbízhatóbb.

 Igényes tartalmak szolgáltatása: 
4K UHD, HDR és 60FPS.

 Nincs fúrás, nincs új kábel, 
nincs szolgáltatásból kieső 
szoba. Minden szobába 
percek alatt telepíthető.

 A meglévő kábelek felhasználása: 
nincs szükség drága 
újrakábelezésre.

 Csökkenti a költséges hagyományos 
TV-előfizetések szükségességét.
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Bemutatkozik a TRIAX EoC
Gyors hálózati csatlakozás minden szobába
Új kábelekkel járó költségek nélkül

A legjobb szórakozás,  
amit vendégeinek nyújthat,  
az otthonukban megszokott szórakozás

IPTV
A vendégélményt jelentős mértékben javítja, ha Ön által kontrollált tartalmakat 
szolgáltat vendégeinek. Az IPTV kapcsolódó szolgáltatások széles körét teszi 
elérhetővé, mint például Video on Demand (videó igény szerint) vagy házon belüli 
promóciós csatornák. Ezek mindegyike egy üdvözlő menüben található, amely a 
hotel saját márkájához igazodik.

A nagy változás
A felhő alapú játékok piaca is gyors ütemben fejlődik, míg a hagyományos TV 
visszaesőben van. Az érdeklődők demográfiailag a vártnál szélesebb körből 
kerülnek ki. A különféle korosztályba tartózó női és férfi vendégek tartózkodásuk 
alatt a lehető legjobb minőségben szeretnének játszani. Önnek mindössze 
lehetővé kell tennie a csatlakozást.

Műsorszolgáltatás
A műsorszolgáltató piac robbanásszerűen növekszik: az előfizetők száma 
több száz millió, az új szolgáltatások pedig már a bevezetés napján is milliókat 
vonzhatnak. Egyre több vendég hordozza filmjeit, TV-műsorait, zenéit és 
sportműsorait a zsebében. Szeretnék, ha közvetlenül a szobai TV-kbe közvetítenék 
a műsorokat, főképpen Ultra HD-ben.

Mit szeretne vendégeinek kínálni?
A vendég TV-k ma már nem okoznak mindennapos 
fejtörést a hoteltulajdonosoknak. Önnek sem kell 
aggódnia: a személyre szabottabb médiakínálat 
korában egyre több vendég várja el, hogy az 
otthonában megszokott műsorszolgáltatásokat 
élvezhesse.

Ön hogyan kívánja ezt biztosítani?
Nem minden a kínált szolgáltatások számától 
függ. A műsorszolgáltatással kapcsolatos igények 
kielégítése érdekében csatlakoztasson minden 
szobai TV-t a hálózatra. És a TV-k csatlakoztatása 
után a lehetőségek korlátlanok... Ma trendek – holnap alapszolgáltatások

A TV-re történő vezetékes hálózati csatlakozás a legjobb módja annak, hogy most és a jövőben is kielégítsük a 
vendégek igényeit. Mindezt az ár töredékéért tesszük lehetővé, akadálytalan telepítéssel.
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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.

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.
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triax.com/contact

A TRIAX Solutions 
felfedezése
solutions.triax.com


