
Åben op for IPTV-tjenester
Via eksisterende coax-installationer

Robust gigabit-tilslutningsmulighed
 � Høj båndbredde (1 Gbps – G.Hn-teknologi)

 � Giver mulighed for højkapacitets digitalt indhold  

(HDTV, Ultra HD, spil osv.) 

Budgetvenlig
 � Anvendelse af de eksisterende coax-kabler betyder 

ingen udgifter til kabler 

 � En konkurrencedygtig pris på hele installationen 

 � Ingen indtægtstab eller mistede værelsesreservationer

TRIAX™ EoC MediaConverter
Genbrug de eksisterende coax-kabler, og tilføj pålidelige IP-netværkstjenester til digital underholdning mv. på hotellet. 
Omkostninger og afbrydelser holdes på et minimum, da der ikke skal installeres nye kabler. 

Se IPTV-tjenester via den nye TRIAX EoC MediaConverter, samtidig med at DVB-signalerne beholdes.

Strømbesparende fleksibilitet
 � Sammenlignelige enheder bruger op til 100 % mere strøm

 � Forsynes direkte fra tv-apparatet

Hurtig, sikker, diskret
 � Kompakt og montérbar bag på tv-apparatet

 � Enkel kabelføring til alle de største tv mærker

 � Understøtter enkel, skjult kabelføring
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Casting og DVB til værelset IPTV-tjenester og DVB på værelset 

HD-indhold
Hurtig installation, lave projektomkostninger

Produkter i TRIAX EoC produktsortiment

Eksempler på anvendelse
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Specifikationer: TRIAX EoC MediaConverter
1 x RJ 45 port 10/100/1000
1 x  G.Hn-indgang for tilslutning til EoC-controller (2-200MHz)
1 x  tv-udgang (260-862MHz)
1 x USB Type C-strømindgang 4,5-15 V maks. 3 W

Egenskaber:
LED-indikatorer: Strøm, G.Hn, Ethernet (lav lysstyrke, automatisk slukning)
Fleksibel montering ved hjælp af det medfølgende beslag
Hurtig opstart
Multipak for let håndtering under installation 

EoC Controller 
til 32 eller 64 endpoints

EoC ethernet 
WiFi-endpoint

TRIAX er en global leverandør af pålidelige, innovative produkter og løsninger til modtagelse og distribution af video-, lyd- og datasignaler. Vores produkter anvendes i private 
hjem, af virksomheder og i operatørnetværk hos tv-stationer, satellit-, kabel- og teleudbydere. Vores Solutions kombinerer vores ekspertise inden for hardware og software og 
leverer værdi til hotelbranchen og lignende markeder via et partnernetværk af systemintegratorer, store installatører og udbydere. 

EoC Coax 
WiFi-endpoint
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