
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 به  همراه  DVB-T  خروجی با HD /AV/RFموجود  در حال حاضرمبدل تنها 

 قابل دریافت در گیرنده های دیجیتال که تنظیم قدرت سیگنال در خروجی با دیجیتالصفحه رنگی 

 می باشد. 

 

 این دستگاه قابل استفاده در بیمارستانها جهت :

 )برای مستند /حرفه ای / علمی / اهداف آموزشی(انتقال از اتاق عمل )

 تبلیغات درفروشگاه ها و مراکز خرید :
 (به صورت کانال های تبلیغاتی)آگهی های بازرگانی

 کشتی ها، قایق بادبانی بزرگ:

 نظارت تصویری// اطالعات ناوبری GPSبرای پخش فایل های تصویری/شبکه های خبری
 های بزرگ :کانال های تلویزیونی در شرکت 

 ویدئو کنفرانس -کانال آموزش 
 :کانال های آموزشی مدارس، کالج ها، دانشگاه

 بهتر انتقال درس / سخنرانی/مدرسه /اخبار / کانال آموزشی/ نظارت تصویری

 باال تلویزیون در استادیوم، /انتقال رویدادهای ورزشی با کیفیت : اماکن ورزشی

 

 

 

 

 



 

 

  

   

                                                       

 توضیحات کامل در مورد محصول

را به  HDMI که کد سیگنال ورودی  یک دستگاه با ورودی چند منظوره

 . تبدیل میکند  RF   سیگنال

 و داری خروجی RF ، و ورودیHDMI ین دستگاه دارای پورت ورودیا

RF تبدیل به با DVB-T می با شد. 

که شامل کانالهای متعدد  DVB-T دستگاه مدوالتور تک کانال، با خروجی

 .می باشد

در بخش برنامه های موجود در دستگاه به شیوه ای انتخاب شده توسط 

 )مدیر و یا اپراتور پارامترهای آن قابل تنظیم باشد.)حتی نام کانال

،ضبط و پخش،  DVR  سیگنال منبع ممکن است از یک دستگاه 

 .و غیره باشد STBیوتر، کامپ

را جهت استفاده به صورت  DVB-T می توانید باالترین کیفیت خروجی  

 .پخش نماییدMATV) /تلویزیون کابلی )سیستم های آنتن مرکزی

 دارای LED مجزا برای نشان اتصال پورتهای ورودی به دستگاه 

 این دستگاه قابل استفاده در بیمارستانها جهت : 

 یر از اتاق عمل برای کارهای مستند /حرفه ای / علمی / انتقال تصو

 اهداف آموزشی

 تبلیغات درفروشگاه ها و مراکز خرید : 

 به صورت کانال های تبلیغاتی(آگهی های بازرگانی( 

 کشتی ها، قایق بادبانی بزرگ: 

 برای پخش فایل های تصویری/شبکه های خبری/ GPS / اطالعات 

 ناوبری/نظارت تصویری

 کانال های تلویزیونی در شرکت های بزرگ : 

  ویدئو کنفرانس -کانال آموزش 

 کانال های آموزشی مدارس، کالج ها، دانشگاه: 

 انتقال درس / سخنرانی/مدرسه /اخبار / کانال آموزشی/ نظارت تصویری 

 بهتر

 اماکن ورزشی : تلویزیون در استادیوم، /انتقال رویدادهای ورزشی با 

 باالکیفیت 

 توانایی تغییر قدرت سیگنال در خروجی را دار می باشد . 

 

 

 


