Social Distance
Display.
Schone handen én actuele informatie
over regels en drukte op locatie?
Het Social Distance Display combineert Digital Signage
met desinfectie!

Digital Signage.

Beheren op afstand.

Personaliseren.

De unieke combinatie van een digital
signage scherm en automatische
desinfectie is een krachtig middel om
ervoor te zorgen dat hygiëneregels
makkelijker kunnen worden nageleefd
en dat daarnaast de communicatie met
bezoekers verbetert.

De content op het scherm kan zelf heel
makkelijk gewijzigd worden en zelfs
automatisch worden aangepast. Doordat
het scherm beschikt over een Android
mediaplayer met Wi-Fi, kun je eenvoudig
via de webbrowser zelf campagnes
maken.

De desinfectie dispensers kunnen perfect
worden ingezet om producten of aanbiedingen onder de aandacht te brengen.
Het is ook mogelijk om het geheel te
customizen, door deze bijvoorbeeld te
voorzien van een logo. De hardware en
software kan geheel in huisstijl!

Voordelen.
Betere naleving van de
hygiënemaatregelen.

Klanten informeren over geldende
regels en drukte in de winkel.

Klanten en medewerkers beter
beschermen tegen besmetting en
verspreiding.

Wachtverzachting, het scherm kan
helpen om de wachttijd voor klanten
aangenamer te maken.

Product specificaties.
Buitenkant 						Metalen Casing, veiligheidsglas
Montage								Wand of vrijstaand
Kleur										Wit of custom kleur tegen meerprijs
Diagonaal								21.5”
Afmetingen							618.6 x 290.9 x 70 mm
Resolutie								1080 x 1920
Temperatuur						0°C tot 50°C

Dispenser								Automatische 5L dispenser
Inhoud									Geschikt voor gel en liquid
Compatibiliteit					Ondersteunt hygieneproducten van derden
Certificaten							CE, RoHS, WEEE
WiFi 									Wi-Fi 802. 11b/g/n
Bluetooth								Ja
Netwerk								RJ45, 1 x Connector

Een extra marketingkanaal met
Digital Signage.
Met de Social Distance display heeft u tevens topklasse
Digital Signage in huis. Zo kunnen gasten geïnformeerd
worden over wat er allemaal binnen en buiten de locatie
gebeurt. Bijvoorbeeld aanbiedingen, het weer, het activiteitenprogramma en andere nieuwtjes. Ook kan dit geheel
of gedeeltelijk het handmatig plaatsen van allerlei informatiebulletins en meldingen vervangen.
Dit soort moderne digitale media verandert de manier
waarop mensen denken, voelen, handelen en beslissen en
kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken
van de marketingdoelstellingen!

Ondersteuning bij naleving van geldende
COVID-19 hygiënemaatregelen.
Onze dispensers zijn juist nu een zeer goede hulp.
Bezoekers aan winkels kunnen zonder iets aan te raken
hun handen reinigen met desinfectiemiddel. Dit verlaagt
de kans op besmetting.
Desgewenst in combinatie met de People Counter, kan
het scherm bij een ingang van een winkel of andere
gelegenheid tonen hoe druk het is op dat moment.
Dit werkt als een stoplichtsysteem. Daarnaast kunnen
worden aangeven dat bezoekers voor het binnengaan
eerst hun handen moeten desinfecteren.

Toekomstvast en koppelbaar met
alle systemen.
Als de maatregelen straks weer worden versoepeld, is de
dispenser ook perfect in te zetten in de horeca, in onderwijsgebouwen, in kantoorpanden en andere openbare
gelegenheden. We hebben nog wel een tijd te maken
met het corona- virus. De dispenser is daarom een
goede toevoeging om ook in de toekomst een betere
hygiëne te waarborgen.
Het display is te koppelen met informatie over CO2, WiFi
en bijna alle denkbare systemen.

Geïnteresseerd of wil je
meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

020 73 71 078

info@cobrasystems.nl
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