Hotel AQUARIUS SPA*****

Kompleksowe rozwiązania AV
- sale konferencyjne dla hoteli
Marka CyfroweAV jako wyłączny dystrybutor
projektorów Canon na rynku polskim razem
z firmą MKM Display Sp. z o.o. oraz firmą
Kramer Electronics Polska Sp. z o.o. wzięła udział
w projekcie kompleksowej modernizacji systemu
audiowizualnego sali bankietowo-konferencyjnej
hotelu Hotel AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu.
Instalacja obejmowała:
• 5 projektorów Canon LX-MU500
• 4 ekrany AdeoScreen Professional
VisionWhite Pro
• 1 ekran AdeoScreen Alumax
(MAXONE) VisionWhite
• system sterowania Kramer Control
• system do bezprzewodowej
współpracy i transmisji Kramer Via Go
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HOTEL AQUARIUS SPA *****
,położony jest w Kołobrzegu, zaledwie
280 m od morza. Obiekt wielokrotnie
wyróżniany - m.in. Travellers’ Choice 2018,
gdzie w opinii podróżnych znalazł się wśród
1% najlepszych hoteli na świecie. Hotel
AQUARIUS SPA***** to idealne miejsce
na konferencje i spotkania biznesowe.
Dysponuje 8 salami o łącznej powierzchni
817m² i zapewnia zaplecze konferencyjne
o najwyższym standardzie.

W zaproponowanym rozwiązaniu zastosowane zostały
projektory Canon LX-MU500 charakteryzujące się dużą
jasnością – 5000 ANSI Lumenów, wysoką rozdzielczością
WUXGA (1920x1200 px) obrazu oraz obecnością złącza
HDBaseT, które pozwala na zdalną kontrolę nad urządzeniami
w salach konferencyjnych.
Tak jak wszystkie projektory Canon, zastosowany
model Canon LX-MU500 objęty jest 3 – letnią
gwarancją producenta na urządzenie oraz 3 – letnią
gwarancją na lampę (bezpłatna wymiana lampy).
Modernizowana
sala
bankietowo-konferencyjna
posiada
konstrukcję modułową. W celu pełnego wykorzystania
jej możliwości, zamontowany został elastyczny system
umożliwiający konfigurację pomieszczenia do różnego typu
eventów. W sali hotelu Aquarius SPA & Wellness***** przy
zastosowanym obecnie kompleksowym rozwiązaniu AV
możliwe jest zaprogramowanie 11 różnych scenariuszy
wykorzystania przestrzeni konferencyjnej. Zdalne sterowanie
całością systemu audio-wizualnego sali zapewnia system
Kramer Control oparty na procesorach SL-280 oraz panelach
dotykowych KT-107.
System KRAMER VIA GO umożliwia bezprzewodową
współpracę projektorów z komputerami stacjonarnymi,
notebookami, tabletami, czy smartfonami. Połączenie następuje
za pomocą sieci WiFi.

Przedstawione powyżej kompleksowe rozwiązanie AV dla
hotelowych sal konferencyjnych ułatwia i przyspiesza pracę
obsługi hotelu oraz organizację różnorodnych eventów.
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“Naszym zamiarem była
poprawa funkcjonalności sali
oraz sprostanie wysokim oczekiwaniom klientów w zakresie
jakości obrazu w salach konferencyjnych. Wszystkie nasze
założenia zrealizowaliśmy we
współpracy z CyfroweAV i firmą
MKM Display powierzając im
kompleksową modernizację
systemu audio - video hotelu.”
Marta Andrzejewska
Zastępca Dyrektora
Generalnego hotelu

Kontakt:
tel: +58 727-05-66
kontakt@cyfroweAV.pl
www.cyfroweAV.pl

