
Het welkomstpakket kent grenzeloze mogelijkheden om uw 
bedrijf te presenteren. Een bedrijfsvideo, het laatste nieuws, 
bedrijfsgegevens, recent bereikte doelen of prijswinnende 
producten, maar ook het weer en een link naar uw 
socialmediakanalen behoren tot de mogelijkheden.  
 
Verander uw receptie van een statische naar een dynamische 
omgeving en presenteer uw boodschap op ieder gewenst 
moment. Ongeacht uw huisstijl of design. 
Onze systemen zijn makkelijk in gebruik, schaalbaar en met 
onze ondersteuning en installatieservice bent u altijd verzekerd 
van de hulp die u nodig hebt. 
 
De pakketten zijn beschikbaar met 49”, 55” en 65” displays en 
geschikt voor ieder type receptie-omgeving.  
 

•  Verwelkom uw bezoekers op 
een persoonlijke manier

• Communiceer iedere gewenste  
 boodschap bij binnenkomst

•   Snel en eenvoudig uw    
 informatie op het scherm

Welkomstpakket
Omdat alleen de eerste indruk telt



Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde 
handelsmerken van de desbetreffende producenten in hun markten en/of landen.  Alle rechten voorbehouden. Wij zijn voortdurend bezig om de laatste status 
van de gegevens aan onze partners te leveren. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen.  
Copyright © 2018 TOSHIBA TEC. 

KEY SPECIFICATIES

Display

Modellen TD-E493 / TD-E553 / TD-E653

Formaat 124,5 cm/139,7 cm/165,1 cm (49”/55”/65”)

Resolutie 1920 x 1080 px / 1920 x 1080 px / 3840 x 2160 px

Helderheid 400 cd/m2

AV in- en outputs HDMI, USB, RS232, Lan en overige

Ingebouwde speakers 2x 8W/2x 8W/2x 10W

Accessoires Wandbeugel

Neem voor meer informatie contact met ons op:

 
TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31

3991 CD Houten

NEDERLAND

 
Telefoon 

+31 (0)30 - 6348 600

 
E-mail

info@toshibatec.nl

 
Website

www.toshibatec.nl

Mediaspeler

Interne opslag 4 GB Solid - state drive

Processor Intel® Quad Core N2930

Remote communicatie Ingebouwde communicatiepoorten om POS en 
andere apparaten aan te sturen

Power options

Resolutie

Auto power en Auto Recovery (APAR)

HD video playback

Software Signage Live software

Welkomstpakket

Met het welkomstpakket van Toshiba optimaliseren wij de communicatie vanaf het moment dat u binnenstapt.

Together Information is Toshiba’s visie over hoe mensen en organisaties data 
ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een 
manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de 
kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties 
hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit 
mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke 
oplossingen, die allemaal Toshiba’s inzet voor de toekomst van de planeet 
weerspiegelen. 


