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Asansör İçi LCD Reklam-Bilgi Ekranı (USB Yüklemeli)
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1. İŞİN TANIMI
1.1. Bu şartname; .............................................. tarafından verilen hizmetleri
tanıtmak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, reklamları, tanıtım filmlerini
yayınlamak amacıyla alınacak olan Asansör İçi LCD Reklam Bilgi Ekranı alımı işine
ait teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum ve devreye alma işlemlerini
kapsamaktadır.
2. Asansör İçi LCD Reklam-Bilgi Ekranları
2.1. Asansör İçi LCD Reklam Bilgi ekran kabini içerisinde, 15,6”/18,5”/21,5”/27” LCD
ekran olacaktır,
2.2. Ekranlar LCD özellikli ve arka aydınlatması LED olacaktır,
2.3. LCD ekran en az 1366x768 / 1920x1080 Full HD çözünürlükte ve ekran oranı
16:9 olacaktır,
2.4. Ekranın parlaklık seviyesi en az 250cd/m2 olacaktır,
2.5. Ekran cevap verme süresi maks.5ms olacaktır,
2.6. Ekranın önünde en az 4 mm temperli koruma camı olacaktır,
2.7. Ekran kalınlığı 4mm cam dahil, 35 mm’den daha kalın olmayacaktır.
2.8. Ekran kasası kompakt yapıda fırın boyalı metal’den üretilmiş olacaktır,
2.9. Ekranın dahili havalandırılması ilave havalandırmaya gereksinim duymayacak
şekilde olacaktır,
2.10. LCD Ekranın HDMI girişi bulunacaktır. Bu girişe ekranın dış kasasından erişim
olmayacak, tüm bağlantılar kasanın içerisinde kalacak şekilde yapılacaktır,
2.11. Ekranda min.2W ses olacaktır,
2.12. Ekranın dış kısmında tek güç kablosu olacaktır,
2.13. Ekran içersindeki dahili medya oynatıcı (media player) full HD medya dosyalarını
oynatabilecektir,
2.14. Dahili medya oynatıcı dahili min.8GB flash kart ile çalışacaktır.
2.15. USB bellek ekranın USB girişine takıldığında, medya dosyaları ekrandaki hafızaya
otomatik aktarılacaktır,
2.16. Medya dosyaları dahili belleğe aktarıldıktan sonra USB bellek çıkarılacaktır,
2.17. Dahili oynatıcı elektrik kesilip geldikten sonra otomatik olarak oynatmaya
başlayacaktır,
2.18. Dahili medya oynatıcı ayarları, el kumandası ile kolaylıkla yapılabilecektir.
2.19. El kumandası ile resimlerin ekranda kalma süreleri, resim kaydırma özellikleri,
dahili bellek formatlanması, dijital saat, kayan yazı özellikleri değiştirilebilecektir,
2.20. Asansör İçi LCD Reklam-Bilgi Ekranları, fansız ve 7/24 çalışacak şekilde olacaktır.
2.21. Türkçe kullanım kılavuzu ekranlar ile birlikte teslim edilecektir,

2.22. Full HD Mpg2,4,Avi,Wmv video, jpeg resim dosyalarını resim olarak oynatacak,
ekranda, kayan yazı gösterilebilecektir,
2.23. Resim dosyalarının ekranda gösterilme süreleri sn. bazında belirlenebilecektir,
2.24. Kayan yazı rengi ve arka plan rengi kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir,
2.25. Slayt show esnasında arkaplanda mp3 müzik dosyaları çalınabilecektir,
2.26. Medya dosyaları arka arkaya kesintisiz oynatılacak, resim geçişleri arasında siyah
ekran gözükmeyecektir,
2.27. Ekranda istenildiğinde dijital saat yer alacaktır,
2.28. Ekranlar zamana bağlı olarak açılıp kapatılabilecektir,
2.29. Ses seviyesi kumanda ile ayarlanabilecektir.
3. Montaj
3.1
Ekranların montajı işletmenin belirlediği yerlere, işletmenin belirlediği şekilde
yapılacaktır,
3.2
Ekranlar pinler ile asansöre tutturulacak, kabin içersinden kolaylıkla
sökülemeyecek şekilde sabitlenecektir,
3.3
Montaj bitiminde, kabin içersinde vida vs. gözükmeyecektir,
4. GENEL ŞARTLAR
4.1. Kullanım kılavuzu, kumanda vb. materyaller Asansör İçi LCD Reklam-Bilgi Ekranı
ile birlikte teslim edilecektir,
4.2. Ekranlar ve kullanılacak tüm malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır,
4.3. Kasa arkasında üretici firma marka, model bilgileri bulunacaktır,
4.4. Ekranlar imalat ve işçilik hatalarına karşı bütün aksamı ve bileşenleriyle birlikte,
en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır,
4.5. Ekranlar teknik şartnamede belirtilen teknik özellikleri sağlayacak şekilde çalışır
halde ve standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.
4.6. Ekranlar idarenin bildirdiği yer/yerlere teslim edilmelidir.

