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WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 
DLA STACJI PALIW

DOT to najnowocześniejszy i atrakcyjny system prezentacji cen. Pozwala 

uzyskać niezwykle atrakcyjne wielokolorowe efekty wizualne przy bardzo 

prostej obsłudze. System DOT to znacznie więcej niż wyświetlacze cen, 

można wybrać wybranie krój i kolor liter oraz rozmiar.      

Zmiany cen można dokonywać poprzez zwykłą przeglądarkę internetową z 

dowolnego komputera, tabletu lub smartfonu. Obsługa jest bardzo prosta

i intuicyjna, jest prostsza od zakupów w sieci internet. DOT pozwala na 

wprowadzanie oprócz cen dowolnych treści informacyjnych i reklamowych. 

W ten sposób można lepiej wykorzystać te wysokiej jakości wyświetlacze. 

Dostępne są proste efekty animacji takie jak wsuwanie/wysuwanie treści 

we wszystkich kierunkach lub przewijanie oraz zmiana koloru wyświetlania. 

Dzięki temu bardzo łatwo można stworzyć atrakcyjną animację lub 

prezentować ceny w różnych walutach, przemiennie z dowolnym tekstem

reklamowym lub informacyjnym.                      

System umożliwia prezentację różnych walut z jednoczesnym 

wyświetlaniem symbolu  waluty  na  wielokolorowym polu.

Pola graficzne wyświetlaczy mogą być wykonane w różnych rozmiarach 

stosownie do potrzeb. Najbardziej typowe rozmiary to 32 x 64 cm, 32 x 96 

cm, 48 x 96 cm, odległość pomiędzy sąsiednimi pikselami wynosi 10mm.
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Wyświetlacze w systemie DOT są 3 kolorowe, 
użytkownik może wyświetlaćceny/informacje 
w kolorze czerwonym/zielonym lub żółtym.

Dostępne są też inne kolory - prosimy pytać.
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