
PREMIUM AKILLI 
ANDROID

EKRANLAR

Bir Tabletten Daha Fazlası
Esneklik ve Akıllı Tasarım



Göz Alıcı Bir Ekran, 
Sadece Bir Başlangıç
Devrim niteliğinde bir teknoloji. Hisleri kuvvetli, yüzde yüz kaliteli mimari. 
Güçlü çift çekirdekli ve dört çekirdekli Intel işlemciler ile donatılarak, 
performans açısından çıtayı yükseltiyor. Böylece, siz de yaptığınız her 
şeyde çıtayı yükseltebiliyorsunuz.



TABLECONNECT NEDİR?

TableConnect büyük ölçekte Android uygulamaları kullanmak 
için mükemmel bir yoldur. 55 inç ve 32 inç modelleri vardır. 
Kendi akıllı telefonunuz ve tabletinizden tanıdık arayüzleri 
kullanılan büyük ölçekli dokunmatik bir ekrandır.

NASIL KULLANILIR?
 
Tableconnect,  müşteri deneyimini geliştirmek için birçok farklı 
branşta  kullanılmaktadır.
Dünya çapında tercih edilen Tableconnect’in kullanımı 
esnek ve oldukça kolaydır. App uygulamalarınızı perakende 
mağazalarında, alışveriş merkezlerinde, açık veya kapalı birçok 
alanda göstermenize olanak sağlar.
 
TableConnect Android tabanlı bir sistem olması sayesinde, 
yazılım geliştirmek çok kolaydır.
Varolan herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Tüm Android 
Uygulamaları (Apps) sorunsuz bir şekilde TableConnect ile 
çalışmaktadır. Sadece “Google App Store” aracılığı ile indirmeniz 
yeterlidir. TableConnect’in büyük ekranı ile sergileyebilmek 
için alternatif yazılımlardan doğabilecek ek bir maliyet yoktur. 
Tableconnect büyük ekranından  yararlanmak için uygulamanızı 
optimize edebilirsiniz. Bu sayede standınızdan kalabalığa hitap 
etmenizi ve etkileyici showlar hazırlamanıza yardımcı olur.



ANDROID İLE TAM UYUM

Android işletim sistemi sayesinde herhangi bir gizli veya ilave 
geliştirme (programlama) maliyetinin oluşması mümkün değildir.
Sadece TableConnect üzerinden Google App Store 'a bağlanın 
ve uygulamanızı indirin. Eğer TableConnect'e özgü bir uygulama 
geliştirmek isterseniz de Windows'a göre yine %38 daha az 
maliyetle uygulama geliştirmeniz mümkün olacaktır. Her durumda 
TableConnect ile avantajlı durumdasınız!

ESNEK VE AKILLI TASARIM

Tableconnect ayakları ihtiyaca göre uygun 3 farklı kurulum olanağı 
sağlamaktadır.
Mükemmel manzara deneyimi için yan yatırabilir, Sunumlarınız için 
portre modunun tadını çıkartabilirsiniz. Asma modunda konseptinize 
uygun açılardan yararlanabilirsiniz.



AKILLI TUŞLAR

TableConnect akıllı tuşlar sayesinde 
benzersiz bir kullanılabilirlik ve erişilebilirlik 
imkanı sağlamaktadır. Her köşesinde ve her 
uzunlamasına kenarında bulunan 8 akıllı tuş, 
ekran yönü ve Home tuşu ile doğrudan erişim 
imkanı sunmaktadır.
Tableconnect'in duruşu ne tarafta olursa olsun 
size bakacak şekilde ekran yönünü değiştirerek, 
kendi tarafınıza alabilirsiniz. TableConnect 
sadece bir parmak ucu uzaklıkta.

MÜHENDİSLİK HARİKASI

TableConnect en yüksek hassasiyete sahip 
çoklu sensörleri kenar boyunca ultrasturdy 
cam ile kaplanmıştır. Ana korpus ve bacaklar 
mat siyah kaplamadır. İçindeki  anodize 
son derece katı yüksek kaliteli alüminyum 
alaşımdan imal edilmiştir.

FİŞE TAKIN VE BAŞLAYIN

Normal bir elektrik prizine bağlayarak 
TableConnect'i hemen çalıştırabilirsiniz.  
Daha fazla uygulama gerekiyorsa, Akıllı 
telefonlarınıza yaptığınız gibi Android Play 
Store ziyaret edip istediğiniz uygulamayı 
yükleyip başlayabilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

                                           TableConnect 55 inç TableConnect 32 inç

Ölçüler (E x B x Y) 72 x 145 x 92,5 cm 45 x 85 x 53 cm

Ağırlık / Weight 93 kg 40 kg

Arayüz / Interface 4 adet LED backlit home butonu 4 adet LED backlit home butonu

Ekran / Display 55 inç (139,7 cm)
1920 x 1080 pixels (Full HD)
700 cd/m2

35 inç (81,28 cm)
1920 x 1080 pixels (Full HD)
450 cd/m2

Dokunmatik Ekran / Touch Panel 55 inç projektif kapasitif 
multi touch sensörlü

55 inç projektif kapasitif 
multi touch sensörlü

Sistem / System Android 5.0.2 Android 5.0.2

İçindekiler / Delivery Contents 1 Adet TableConnect 55 inç
2 Adet Blade Ayak
1 Adet Temizleme Kiti

1 Adet TableConnect 32 inç
2 Adet Blade Ayak
1 Adet Temizleme Kiti
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