AGILE MIRROR.
A SUA
EXPERIÊNCIA
MULTIMÍDIA
ALÉM DO ESPELHO.

As viagens de elevador
nunca mais serão as mesmas
Interatividade e entretenimento

Flexibilidade para o que você precisa

Transforme o espelho do elevador em uma interface
touchscreen multimídia, com a nitidez da tela LED
que reproduz mais de 1 bilhão de cores.

As informações exibidas no AGILE Mirror são organizadas por
módulos, que podem ser ativados, desativados e posicionados
em diferentes locais da tela.
Veja algumas configurações possíveis

Qualidade de imagem 4K
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A partir de um display de alta resolução, com até
55” e sensível ao toque.

Funcionalidade, entretenimento
e informação
Vá além dos anúncios. Escolha o andar de destino,
confira as notícias, acompanhe a previsão do
tempo e interaja com o elevador durante a viagem.
Disponível para elevadores novos e equipamentos
existentes. Fale com um consultor para mais
informações.

Gerenciador de conteúdo
em tempo real
Com o AGILE Design Center - sistema de gestão
de conteúdo (CMS) - os administradores podem
definir as configurações básicas e as informações
publicadas. Atualize o design dos botões no
painel virtual, os conteúdos de anunciantes e os
comunicados do condomínio em tempo real.
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Offline

Módulo completo
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1. Indicador do andar
2. Anúncios e serviços
3. Feed de notícias
4. Painel de operação do elevador
5. Previsão do tempo
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6. Suporte técnico
Standalone

Especificações técnicas
Tamanho

43” 49” 55”

Tecnologia

Edge LED BLU

Resolução

4K UHD (3840 x 2160)

Proporção

16:9

Atualizações de
software

Automáticas

Extensões suportadas

mp4, avi, jpg, png

Áudio

2 alto-falantes integrados

Tamanho da tela
55”
49”
43”

AGILE Design Center

Canal para
suporte técnico
e solicitações
por meio de
aplicativo.

Espaço para
anúncios e serviços
de alto impacto, que
geram negócios para
o condomínio.

Display touchscreen
4K de alta resolução.

Painel digital para
seleção de andar
e comandos do
elevador.

Mantenha os usuários
atualizados com um
espaço para previsão
do tempo, data e hora.

Feed de notícias para
conectar os usuários
com o que está
acontecendo no mundo.

/tke.brasil
/TKE.Brasil
/TKE_BR
/tke-global
/SeuElevador
0800.7070.499
tkelevator.com.br

