
 

…………..……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

…..……………………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

…….……………………………………………………..…………………….. 2

……………………………………………..…………………….. 2

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

…….………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 2

.…….. 3

…..………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 3

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 3

..…………………………………………………………………………………………………..…………………….. 3

 

1.    Ez egy tablet?

2.    Tudok videókat cserélni a Cinematiconon?

3.    Milyen filmet tölthetek fel a Cinematiconra?

4.    Mennyi ideig tudom használni a Cinematicont egy feltöltéssel?

5.    Hogyan lehet tölteni a Cinematicont, és ez mennyi időt vesz igénybe?

6.    Van-e egyéb költség?

7.    Van kötelező elem a borítón?

8.    Lezárható a videofájl a Cinematiconon úgy, hogy utána már ne lehessen hozzáférni vagy törölni?

9.    Mi a különbség a csomagok között?

10.   Mi a tervezési folyamat?

11.    Mit értünk pontosan Premium csomag alatt?

GYIK – TARTALOM



1. Ez egy tablet?

Nem. Ez egy multifunkcionális, audiovizuális eszköz, amely nem rendelkezik operációs rendszerrel és 
érintőképernyővel. Videóid prezentálására lett tervezve. Mágneszár segítségével érzékeli a kinyitást, majd 
automatikusan elindítja a filmed hanggal. A hangot nyomógomb segítségével bármikor ki is lehet 
kapcsolni.

2. Tudok videókat cserélni a Cinematiconon?

Természetesen, ráadásul akárhányszor. Az USB kábel segítségével nemcsak tölteni lehet a terméket, 
hanem a rajta lévő videókat is cserélni tudod. 1 GB-ig bármennyi videót feltölthetsz rá, amelyek egymás 
után elindulnak kinyitáskor. Ha pedig már nincs szükséged az egyik videóra, azt töröld ki nyugodtan.

3. Milyen filmet tölthetek fel a Cinematiconra?

Általános MP4 formátumú filmeket. 1 GB méreten belül bármennyi filmet fel lehet tölteni az eszközre. 
Ilyenkor ezek egymás után automatikusan elindulnak.

4. Mennyi ideig tudom használni a Cinematicont egy feltöltéssel?

Teljesen feltöltött állapotban kb. 300 kinyitást és filmnézést lehet egy töltéssel véghezvinni. Csukott 
állapotban nem merül az eszköz.

5. Hogyan lehet tölteni a Cinematicont, és ez mennyi időt vesz igénybe?

Minden Cinematiconhoz jár egy USB kábel, amelynek segítségével lehet tölteni. Egy teljesen lemerült 
állapotban lévő eszköz feltöltése nagyjából 1,5 órát vesz igénybe.

6. Van-e egyéb költség?

A csomagok weboldalon szereplő árán felül nincsenek egyéb költségek. A postázás díját mi álljuk, a 
töltéshez és videócseréhez szükséges USB kábeleket szintén mi adjuk, valamint a videófeltöltésnek sincs 
pluszköltsége.

7. Van kötelező elem a borítón?

Igen, a termék hátoldalán található Cinematicon logó. Az általunk tervezett borítódról minden csomag 
esetében küldünk előzetesen látványtervet ellenőrzésre és jóváhagyásra.



8. Lezárható a videofájl a Cinematiconon úgy, hogy utána már ne 
lehessen hozzáférni vagy törölni?

Igen, ez egy lehetséges funkció, amit viszont még a gyártás előtt jelezni kell, mivel a gyártás kezdetén kell 
elvégezni az ehhez szükséges műveleteket. Sajnos az eszköz legyártása és összeszerelése után ezt már nem 
lehet módosítani.

9. Mi a különbség a csomagok között?

 „Basic” csomagunkba egy olyan fehér Cinematicon kerül, amely a márkád logójával van ellátva 
(fóliamatricázva), és ha van, akkor a meglévő filmedet töltjük fel rá.

„Standard” csomagunkba már beletartozik a borító egyedi designjának elkészítése is, a grafikai csapatunk 
által. A borítót minden esetben a te igényeidnek megfelelően készítjük el, előzetes egyeztetést követően.

„Premium” csomagunkba egyedi borítós Cinematiconjaid és egy kifejezetten a számodra készített film is 
beletartozik. Ennél a kategóriánál egyedi árajánlatért az info@animatiqua.com e-mail címen tudsz 
érdeklődni. Korábbi referenciafilmjeinket pedig a weboldalunkon találod meg.

 

10. Mi a tervezési folyamat?

Megrendelés előtt (vagy akár utána is, előzetes egyeztetést követően) írj nekünk az info@animatiqua.com 
e-mail címre. A borítód megtervezéséhez küldd el nekünk a vektoros logódat, ha vannak, akkor a képeidet 
(minél nagyobb felbontásban) és az arculati kézikönyvedet. Ha konkrét elképzeléseid vannak a borítóddal 
kapcsolatban, akkor azt is írd meg nekünk. Premium csomag esetén kérhetsz árajánlatot egyedi gyártású 
filmre is. A továbbiakban folyamatosan tartani fogjuk veled a kapcsolatot egészen addig, amíg megérkezik 
hozzád a Cinematiconod.

 

11. Mit értünk pontosan Premium csomag alatt?

Premium csomag megrendelése esetén, hogyha szeretnél Cinematiconokat, de nincs filmed, amit rájuk 
tehetnél, akkor azt is segítünk elkészíteni. Ez egy külön filmgyártási folyamat, és ha felveszed velünk a 
kapcsolatot, akkor magát a filmedet is el tudjuk készíteni, legyen az animáció, imázsfilm, infografika vagy 
bármilyen más mozgóképes anyag.
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