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Tenha uma montra digital low-cost 
com a solução Mediagree.
A solução Mediagree, composta por um dispositivo único e um software versátil, 
é a escolha certa para fazer crescer o seu negócio.

Acesso a um software para gestão de conteúdos remota e centralizada, para vários dispositivos em 
simultâneo, garantindo uma apresentação segmentada de informação, entretenimento, campanhas 
internas ou de marketing.
Com o Mediagree, adicione, apague, reorganize ou atualize conteúdos, imagens e vídeos de forma rápida 
e sempre que quiser.

Dê um novo impulso à forma como comunica com os seus clientes.
Garanta já a sua solução Mediagree!

anos
seguintes

primeiro
ano

Consulte as nossas condições especiais para  
revenda e quantidade.
O Mediagree também funciona sem acesso à 
internet. Contacte-nos para mais informações.

Inclui:

Dispositivo de reprodução 

Acesso ao software para gestão de conteúdos

Instalação da solução 

Formação inicial

Apoio técnico25€/ano
+IVA

550€
+IVA
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Requisitos de instalação:
·  alimentação: 220v disponível no local de instalação do  

 dispositivo

· distância máxima: de 10 metros para ligação direta  

 via HDMI do dispositivo ao monitor/televisão (há   

   possibilidade de ter distâncias até 60 metros através de  

 conversão HDMI para Ethernet)

·  necessário 1 dispositivo para cada conteúdo   

 diferente. Possibilidade de reprodução do mesmo  

 conteúdo em simultâneo em vários    

 monitores/televisões através do uso de um Splitter HDMI

· internet: disponível no dispositivo (preferencialmente  

 via Ethernet) para o caso de querer fazer gestão remota  

 de conteúdos no website Mediagree sendo, no entanto,  

 possível a operação offline do dispositivo Mediagree,  

 atualizando os conteúdos com de uma Pen Drive USB

A solução Mediagree adapta-se às mais 
diversas áreas de comunicação: 
comercial, informativa e corporate.
Seja qual for o negócio, queremos 
conhecer o seu projeto e ajudá-lo a 
chegar mais perto dos seus clientes.

Outras vantagens:
· Gestão remota

· Agendamento de campanhas

· Facilidade na criação de campanhas

· Conteúdos dinâmicos e exclusivos

· Administração/permissões de utilizadores

· Sistema Linux

· Baixo consumo energético

· Elevado padrão de fiabilidade

· Suporta vídeos e imagens

· Saída de vídeo/imagem em HDMI

· Qualidade de vídeo FullHD

· Compatibilidade com todo o tipo de ecrãs

· Integração com diversos dispositivos

· Integração entre monitores e smartphones

· Assistência técnica especializada

Um dispositivo único.
Características técnicas:

Expansibilidade
2 portas livres 

USB 2.0

Espaço 
armazenamento 

de conteúdos
32GB

Saída de imagem
HDMI FullHD 
1920x1080p

Rede Ethernet
10/100 Mbs

RAM
1GB 
DDR2

Rede Wireless
2.4GHz 
802.11n

Consumo
energético
12,5W

CPU
1.2GHz


