Kérjük, hogy a feltüntetett méreteknek és képaránynak megfelelő grafikát, illetve
videós anyagot készítsen el, különös tekintettel a betűméretekre vonatkozóan!
Az elkészült tartalomért az EOK nem vállal felelősséget!
Please make graphics and video material that match the dimensions and
aspect ratio shown, especially for font sizes!
EOK is not responsible for the completed content!

Előadótermeknél / In front of the lecture
halls

Recepciónál 3 darab kijelző /
3 pcs. at Reception

Földszinten / at Ground floor:
Szent-Györgyi (A) terem/hall: 2 db/2 pcs.
Hevesy (B) terem/hall: 1 db/1 pc.
Békésy (C) terem/hall: 1 db/1 pc.

Felbontás/res.: 1920x1080

Tájolás/oriant.: Álló/Portrait

Első emeleten / at 1st floor:
Hári (D) terem/hall: 1 db/1 pc.
Beznák (E) terem/hall: 1 db/ 1 pc.

Főbejáratnál / At main
entrance

Felbontás/res.: 1920x1080

A 3 közül a jobb oldali kijelzőn
a pontos idő és dátum látható.
One of the three screen (right
side) displays the exact time and
date are displayed.

Szemináriumi termek
folyosójánál / At the corridor
of seminar rooms
Felbontás/res.: 1080x1920
Kijelző mérete/size: 43”

Felbontás/res.: 2160 x 3840
Kijelző mérete/size: 55”
Tájolás/oriant.: Álló/Portrait

Kijelző mérete/size: 23.8”
Tájolás/oriant.: Fekvő/Landscape

Kijelző mérete/size: 55”
Tájolás/oriant.: Fekvő/Landscape

VIDEÓS TARTALOM MŰSZAKI FELTÉTELEI /
TECHNICAL CONDITIONS FOR VIDEO CONTENT
Csak videós tartalmat tudunk megjeleníteni, hangot nem!
We can only display video content, not audio!
•

Támogatott kódekek / Supported Codecs
H.265, H.264, VP8, MPEG-2, MPEG-1

•

Felbontás / Resolution:
A maximum támogatott felbontás 1920 x 1080 pixel.
Ne feledje, hogy néhány támogatott VESA videomód korlátozott.
The maximum supported resolution is 1920x1080.
Note that some supported VESA video modes have limitations.

•

Támogatott formátumok / Supported Extensions:
.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts
Megjegyzés: A .mov fájlok tömörített "atomokkal" (azaz metaadatokkal) jelenleg nem
támogatottak.
Note: .mov files with compressed "atoms" (i.e. metadata) are not currently supported.

•

További támogatott kiterjesztések / Additionally Supported Extensions:
A BrightSign lejátszók támogatják a PowerPointból exportált .wmv fájlokat (azaz csak
videofelvételű .wmv, .wma audio nélkül). A lejátszók támogatják a .webm videót Vorbis
audióval is (az Opus audio kodek nem támogatott).
BrightSign players support .wmv files that are exported from PowerPoint (i.e. videoonly .wmv without .wma audio). Players also support .webm video with Vorbis audio (the
Opus audio codec is not supported).

•

A H.265 kiterjesztések, konténerek specifikációi / Specs for H.265
Extensions/Containers:
Main és a Main 10 profilok támogatása az 5.1 szintig
Support for Main and Main 10 profiles up to level 5.1

•

A H.264 kiterjesztések/konténerek specifikációi: / Specs for H.264
Extensions/Containers:
A fő és a magas profil támogatása a 4.2 szintig
Support for Main and High profiles up to level 4.2

•

MPEG-1 kiterjesztések/konténerek specifikációi / Specs for MPEG-1
Extensions/Containers:
Csak rendszerfolyamok (az elemi adatfolyamok nem támogatottak)
System streams only (elementary streams are not supported)

•

Maximális ajánlott videó bitráta / Maximum Recommended Video Bit Rate:
25Mbps

•

Audio Support: AAC audio (CBR/VBR) up to 288Kbps

