MÀN HÌNH QUẢNG CÁO AI
AI Advertising Machine

Công nghệ hiển thị tương lai

Male
34 years old

Female
27 years old

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO AI
Kết cấu B/S dễ dàng truyền tải
Cơ chế AI tiếp cận chính xác khách hàng mục tiêu
Hệ thống phân tích dữ liệu liên tục, hiệu quả
Kết nối nhanh chóng, tốc độ truyền tải cao
Khả năng mở rộng linh hoạt, mạnh mẽ
Điều khiển từ xa đơn giản mọi lúc mọi nơi

Female
65 years old

Male
71 years old

Female
26 years old

Male
33 years old

Hệ thống quảng cáo AI là giải pháp hoàn hảo để trình phát quảng cáo thông minh,
hiện đại. Với thiết kế tinh tế, bắt mắt và giao diện hiển thị hình ảnh trực quan, sắc nét
giúp hỗ trợ tích cực trong việc hiển thị thông tin đến từng đối tượng người xem khác
nhau và giúp tăng trải nghiệm dành cho khách hàng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Cá nhân hoá nội dung quảng cáo theo độ tuổi, giới tính của người xem

Thu thập thông tin khách hàng mục tiêu để trình phát nội dung đúng đối tượng

Phân tích xu hướng người xem để điều chỉnh chiến dịch quảng cáo phù hợp

Tạo nội dung có liên quan theo mức độ quan tâm để tối ưu hóa doanh thu

Camera AI có thể tích hợp được cho nhiều thiết bị màn hình hiển thị chuyên dụng khác

Tính ứng dụng cao cho những nơi công cộng như quán cà phê, trung tâm mua sắm,
khách sạn, bến xe, bến tàu, sân bay...

Male
25 years old
Male
27 years old

Female
22 years old

* Lưu ý: Sản phẩm chỉ trích xuất thông tin độ tuổi và giới tính của người xem, không lưu hình ảnh và dữ liệu đặc điểm khuôn mặt.
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SẢN PHẨM

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO AI - HAI MÀN HÌNH (TÍCH HỢP CAMERA AI)

Quy cách

Model 22AI11

Thông số

Kích thước màn hình
Độ phân giải
Màn hình chính

1920 x 1080 pixels

Độ sáng

250cd/m² (bình thường)

Diện tích hiển thị

476.64 x 268.11mm

Độ tương phản

1500:1 (bình thường)

Kích thước màn hình
Độ phân giải
Màn hình phụ

Độ sáng

250m² (typ.)
476.64 x 89.37mm

Độ tương phản

tích hợp
Camera
Cổng kết nối
đầu vào/đầu ra
Điện nguồn

1000:1 (bình thường)

Android

Android 5.1

RAM

2GB

Flash

16GB

Chụp cùng lúc 15 khuôn mặt, tỷ lệ chính xác khi phân tích thuộc tính là 95%;
sai số về tuổi tác là ±5 tuổi, đồng thời theo dõi 15 người, tỷ lệ chính xác là 95%.
USB-OTG

1

USB 2.0

1

Thẻ nhớ

TF

Điện áp

100V~240V, 50-60HZ

Công suất

≤ 45W

Nhiệt độ làm việc
Môi trường

Nhiệt độ bảo quản

sản phẩm
Phụ kiện

0°C~40°C
-10°C~60°C

Độ ẩm bảo quản

10%~90%RH Non-Condensing

Độ ẩm làm việc

20%~85%RH Non-Condensing

Kích thước (H x W x D)
Kết cấu

19.1"
1920 x 360 pixels

Diện tích hiển thị

Cấu hình Android

21.5”

Chất liệu vỏ ngoài
Màu sắc vỏ ngoài

526.64 x 461.57 x 44.79 (mm)
Kim loại, màu trắng
Kính màu trắng, nhôm màu bạc
cắt vát cạnh sáng bóng

Dây nguồn, Hướng dẫn sử dụng…

Cấu hình sản phẩm có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà không cần báo trước.

www.alo360.com
sales@alo360.com
(028) 73 099 360 (TP.HCM) - (0236) 3636 360 (Đà Nẵng)
TP.HCM: Tầng 2, Tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Đà Nẵng: Tầng 9, 271 Nguyễn Văn Linh, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng
Showroom: Tòa nhà HaLo, 10 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

