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A completely integrated media experience. 
The ProFusion iS is a powerful and affordable, all-in-one 
digital media player capable of delivering multi-zone 
music with automated scheduling and remote updates.  

+ Music 160+ program styles professionally designed  
for every audience and industry. The #1 background 
music choice for  businesses and regional brands.   

+ Management Simple yet Powerful.  Content 
scheduling by time of day, day of week and seasonal 
events allows you to automate changes  in music and 
mood by time of day or event.  

+ Zones and Formats Multiple Options.  Two zones of 
audio, each with independent scheduling capability.  
Play music in one area and a different kind in 
another. 

+ Reliable Field and Time-tested.  ProFusion is field 
tested, and over 100,000 devices later, remains the 
industry leader.  

+ Updates On-Line and Remote.  Online updates 
allow content and schedules to be managed 
remotely.  An integrated DVD drive allows updates 
where no internet connection exists.

Technical:  Rear Panel 
RCA Analog Audio: 1x Stereo or 2x Mono


Digital Audio: Coaxial, HDMI

Ethernet: RJ45 connector


Power: AC Adapter 115VAC - 230VAC

Dimensions (WxHxD): 25.7 x 6.83 x 20.21 cm

ProFusion iS Device 

1st Zone Yearly Music Subscription

Additional 2nd Zone Subscription

* Wired Internet Connection Required for Online Updates

* 2  Year equipment warrantee

* DVD updates subject to additional charge. 

เครื่องเล่นสื่อดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพรวมกัน
ในเครื่องเดียว จากสมรรถภาพสูง ราคาประหยัด เล่นเพลง
อัตโนมัติได้หลายโซนในเวลาเดียวกัน พร้อมด้วยระบบการ
จัดการ และปรับตารางเล่นเพลงจากระยะไกล

  + Music สร้างบรรยากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความ

หลากหลายของแบบเพลงกว่า 160 รายการ ที่ออกแบบโดย
มืออาชีพสำหรับทุกๆแบบของผู้ฟัง 

+ Management จัดการเพลงด้วยความง่ายดายและมี
ประสิทธิภาพ โดยการกำหนดตารางให้เล่นพลงโดยอัตโนมัติ 
ตามช่วงเวลา, ตามวัน และช่วงเทศกาล ได้ตามต้องการ 

+ Zones and Formats สามารถเล่นเพลงได้  2 โซน โดยใน
เวลาเดียวกัน สามารถเล่นเพลงด้วยตารางเวลา และแบบ
เพลงที่เป็นอิสระจากกัน รูปแบบของข้อมูลเสียงที่ส่งออกเป็น
แบบดิจิตอล และ อนาล็อก 

+ Reliable  เครื่อง Profusion iS ได้ผ่านการทดสอบ และได้
ทำการใช้หน้างานมากว่า 100,000 เครื่อง และยังคงเป็นผู้นำ
ในตลาดของเครื่องเล่นเพลงพื้นหลัง(background music) 

+ Updates แบบของเพลง, ตารางเวลาเพลง สามารถปรับปรุง
ข้อมูลทางไกล โดยการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต  

MOOD:PROFUSION iS

เครื่อง Profusion iS

ค่าสมาชิกรายปี โซนที่ 1

เพิ่มค่าสมาชิก เป็น 2 โซน 

จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสาย LAN

รับประกันตัวเครื่อง เป็นเวลา 2 ปี

การอัฟเดทข้อมูลด้วย DVD จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
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