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HTML Media Player met HTML5 ondersteuning 
 
web! MASTER is een mediaspeler op basis van Raspberry Pi3 voor het weergeven van HTML- 
of HTML5-gestructureerde informatie in industriële of commerciële toepassingen. Dit omvat 
webpagina's die zijn geladen vanaf internet of intranet en informatie die wordt verstrekt door 
Content Management Systemen of andere computersystemen. 
 
Sluit de web! MASTER aan op de HDMI- of DVI-poort van uw monitor en het zal de webpagina die is 
ingevoerd in het configuratieformulier in volledig scherm weergeven. Een betrouwbare en 
kostenefficiënte manier om op HTML gebaseerde inhoud weer te geven zonder tijd en geld te 
besteden aan regelmatig beheer. 
 
Er zijn geen dure monitoren met geïntegreerde pc en doorlopend beheer van een besturingssysteem 
nodig voor zo'n eenvoudige toepassing als het weergeven van een webpagina. Het kleine maar 
krachtige web! MASTER is een betrouwbare oplossing voor het weergeven van op HTML gebaseerde 
inhoud en helpt administratiekosten te verlagen. 
 
Uw voordeel: 
 
• Geschikt voor alle beeldschermformaten met een resolutie van 1920 x 1080 pixels (FHD). 
• Eenvoudige en gemakkelijke installatie dankzij de kleine afmetingen van het chassis. 
• De massief gefreesde aluminium behuizing met geïntegreerde koelkoepels geleidt warmte naar 
  het oppervlak en houdt het systeem in een comfortabel temperatuurbereik, zelfs bij 
  hoge CPU-belasting. 
• Browser geïnstalleerd: Chromium. 
• Periodiek vernieuwen van de webpagina. 
• Tijd gestuurde functies om het display in / uit te schakelen. 
• Configuratie met internetbrowser via LAN.  
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Technische specificatie 
 
 

Product Model web!MASTER 

Bestelnummer 9000019 

   

Controller Architectuur Raspberry PI® ARMv8 

Type Quad-Core Cortex-A53, 1.2 GHz 

   

Software Besturingssysteem Linux (read-only) 

Toepassing Weergave van webpagina's 

HTML5 ondersteuning Ja 

   

Interfaces LAN RJ45, 100 MBit 

Video HDMI 

Audio Analoge stereo 3.5 mm jack 

USB 4 x USB 2.0 

   

Voeding Spanning 5V DC, micro USB 

Opgenomen vermogen < 5 Watt 

   

Omgeving Bedrijfstemperatuur [°C] 0 to +40 

Vochtigheid [%] 20 to 90, niet condenserend 

   

Mechanisch Behuizing Aluminium 

Afmetingen [mm] 95 x 25 x 75 [L x H x D] 

Gewicht [g] 230 

   

Certificatie CE Class A 

FCC Class A 

 

 
 
Verzending: web! MASTER, voeding 100-240 V AC, 5V 2,5A DC, snelstart handleiding. 
Opmerking: een HDMI-HDMI- of HDMI-DVI-kabel en een LAN-kabel zijn vereist voor gebruik. Kabels worden 
niet meegeleverd. 


