
Ponad 2000 dostępnych aplikacji 
(chromecast.com/apps)

ArantiaCast solution powered by Chromecast

Kompatybilność z Android, IOS i ChromeOS

STREAMING EXPERIENCE

WSZYSTKIE TREŚCI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH 
NA EKRANIE TELEWIZORA W HOTELU 

ABY GOŚĆ POCZUŁ SIĘ JAK W DOMU

ARANTIA CAST



Wyświetlenia treści z urządzenia 
mobilnego na ekranie telewizora 
można dokonać na dwa sposoby:

Mirroring to system, w którym 
ekran urządzenia mobilnego jest 
wyświetlany bezpośrednio na ekranie 
telewizora. Przy takim rozwiązaniu, 
to urządzenie mobilne uruchamia 
aplikacje niezbędne do wyświetlenia 
wspomnianych treści, bez możliwości 
jednoczesnego uruchamiania innego 
typu aplikacji. Jeśli na przykład 
zdecydujesz się sprawdzić Twittera 
oglądając Netflixa, treść na Netflixie 
zostanie wstrzymana, a obraz na 
ekranie będzie twoją aplikacją Twitter 
zamiast Netflixa.

CASTING to system, za pomogą 
którego to, co jest wyświetlane 
na ekranie telewizora, nie jest 
ekranem urządzenia mobilnego, 
lecz uruchomioną aplikacją. Po 
uruchomieniu aplikacji w urządzeniu 
mobilnym, można ją wysłać do 
Chromecast, który od tego momentu 
przejmuje odpowiedzialność za jej 
działanie, w ten sposób zapewniając 
swobodę urządzeniu mobilnemu 
do odbierania połączeń lub do 
uruchamiania innych aplikacji. 
Casting (oparty na Google 
Chromecast) jest kompatybilny z 
ponad 2.000 aplikacjami.

System ARANTIACAST  to 
profesjonalny system castingowy 
dla hoteli, gdzie zagwarantowanie 
prywatności dla gości jest jednym 
z kluczowych obowiązków hotelu. 
Połączenie urządzenia mobilnego z 
urządzeniem w pokoju odbywa się 
w bardzo prosty sposób - poprzez 
odczytanie kodu QR.

Instalacja tego urządzenia jest 
dyskretna i nie zakłóca estetyki ani 
funkcjonalności pomieszczenia. 
Należy jedynie zintegrować je z 
daną siecią Wi-Fi. Ponadto, istnieje 
możliwość zdalnego monitorowania 
urządzeń w sieci, co generuje 
dodatkową wartość dodaną dla 
hoteli.

OPIS

RÓŹNICE POMIĘDZY ARANTIACAST I MIRRORING

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

 System umożliwia zdalne monitorowanie zainstalowanych urządzeń

 Dyskretna i bezpieczna instalacja

 Streamingu goście mogą dokonać tylko do telewizora w swoim pokoju 
hotelowym

    System umożliwia automatyczne rozłączenie urządzenia mobilnego w 
momencie wymeldowania, zarówno w hotelach z systemem PMS, jak i bez 
tego systemu

ARANTIACAST

   Streaming treści na telewizorze hotelowym

   Bezpieczny system, gwarantujący prywatność dla gości

   Kompatybilność z telewizorami wyposażonymi w złącze HDMI

   Ponad 2.000 dostępnych aplikacji (Netflixa, HBO, Youtube, itp.)

   Możliwość podłączenia kilku urządzeń mobilnych do tego samego 
Chromecasta w danym pokoju

ARANTIACAST MIRRORING

Treść aplikacji zostaje przeniesiona
do innego urządzenia

Obraz aplikacji jest przesyłany do innego 
urządzenia. Urządzenie mobilne musi 
pozostać włączone przez cały czas, czyli 
procesor i bateria urządzenia mobilnego przez 
cały są wykorzystywane przez aplikację

Oba urządzenia mogą wyświetlać różne treści Oba urządzenia wyświetlają ten sam ekran

W urządzeniu, do którego jest przesyłana 
aplikacja, wyświetlana jest tylko treść z tej 
aplikacji

Wszystko, co widać na ekranie urządzenia 
mobilnego, jest wyświetlane na ekranie 
drugiego urządzenia

Wielozadaniowość: urządzenie mobilne może 
uruchamiać inne aplikacje

Brak wielozadaniowości: wszystko, co dzieje 
się na urządzeniu mobilnym, jest wyświetlane 
na drugim urządzeniu

Ekran urządzenia mobilnego może zostać 
wyłączony

Jeśli ekran urządzenia mobilnego wygasa 
(staje się czarny), ekran drugiego urządzenia 
także staje się czarny

Nie wszystkie aplikacje są kompatybilne Wszystko jest widoczne na ekranie drugiego 
urządzenia

Kompatybilność z urządzeniami iOS & Android Kompatybilność z różnymi platformami nie 
jest gwarantowana



ARANTIACAST DLA HOTELI
Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps
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831410 Serwer ArantiaCast 8424450192061

831411 Zestaw ArantiaCast: skonfigurowane urządzenie Chromecast 
+ puszka + kabel antykradzieżowy 8424450192009 

831412 Licencja ArantiaCast dla urządzenia Chromecast 8424450205778 Zestaw ArantiaCast

Visita

Room: 212

Udostępnij swoje ulubione treści z urządzenia mobilnego 
w trzech prostych krokach:

POŁĄCZ się z siecią WiFi:
Hotel-WIFI

ZESKANUJ kod QR:
lub

PRZEJDŹ do strony 
local.arantia.com

i wprowadź kod:
12345ABC

NACIŚNIJ ikonę castingu 
na telefonie komórkowym 

i rozpocznij oglądanie!
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Visita

and enter the code:

or

SCAN this QR code: 

VISIT local.arantia.com

45456GHI

TAP the casting icon in your 
cast- enabled app and enjoy!

CONNECT to Wi-Fi: 
Hotel-WIFI

Stream your favourite content from your personal device straight to the TV 
in three easy steps

Pokój 212

Chromecast 
ArantiaCast

ArantiaCast INTERNET
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KOMPLEKSOWE PROJEKTY DOSTOSOWANE 

DO POTRZEB KLIENTÓW W HOTELACH

HOSPITALITY

Wydajny i wszechobecny dostęp 
do Internetu w infrastrukturze sieci 
wielousługowej o dużej przepustowości.

 contents.televes.com/hospitality  


