INTAGER

AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB ÁR/ÉRTÉK
ARÁNYÚ LÉZERHARC ESZKÖZÖK
BÁRMELY PÁLYÁDRA.

KAPCSOLAT

SMARTBOX

FEJPÁNT és
MELLÉNY

TELEFONTARTÓ

HORDTÁSKA

MEDICBOX

CSOMAGOK

Gamification

Az Intager rendszerek emlékezetes játék élményt nyújtanak a játékosaid
számára, könnyű és nyereséges működést a vállalkozásodnak. Hogyan
érjük el mindezt? Az olyan egyedi megoldások, mint például az Intager
egyedi IR lövés és IR vevő technológiája, a zökkenőmentes
adatkommunikáció érdekében egyedileg fejlesztett Intager kommunikációs
rendszer protokoll, a stabil és megbízható hardver és szoftver
komponensek - amelyekben kiemelt szerepet kapott a funkcionalitás, a
könnyű és biztonságos üzemeltetés, egyszerű karbantartás,
felhasználóbarát kivitelezés, a kiemelkedő és egyedi játékélmény, rengeteg
játékfajta és játék komponens, a magas szintű támogatás és elérhető
egyedi szolgáltatások, a gyártás során alkalmazott csúcstechnológia és
minőségbiztosítás, - összességében állnak az egyetlen mondat mögött.
Nem is beszélve a versenyképes és megfizethető árról.

Standard

Számos laser tag gyártó működik a piacon. Legtöbbjük kész
komponenseket (IR LED és IR vevő) használ és változtatás,
fejlesztés nélkül szereli össze a termékeit. Ezek az alkatrészek jó
minőségűek is lehetnek, azonban nem lasertag felhasználásra
fejlesztették őket. Éppen ezért a felhasználó számos problémával
szembesülhet, mint például a rossz hatékonyságú lövés és találat
érzékelés (legfeljebb 40-60 méter hatótáv napsütésben, az érzékelők
által nem regisztrált találatok, széles tartományban “szétszóródó”
lövésjelek, stb.), játék adatvesztés, WIFI csatlakozási problémák, stb.

Kiterjesztett
valóság

Térkép

Felhő Battle Royale
szolgáltatás játékok

Tradicionális laser tag

Az Intager 2008 óta a minőségi lézerharc felszerelések piacvezető
gyártójaként látja el a vállalkozásokat innovatív megoldásokkal.
MOST PEDIG TÖBBET NYÚJTUNK MINT EZELŐTT BÁRMIKOR.
Azt tapasztaljuk, hogy a játékosok egyre kifinomultabb
játékélményt keresnek, mondhatni egy újfajta valóságot. Cégünk
elkötelezett amellett, hogy a játékosok ez irányú változó és
növekvő igényeit kielégítse. A kiváló teljesítmény és hibátlan
működés mellett az innovatív hardver és szoftver megoldásaink
teret adnak a lézerharc szórakoztatóipar új irányának.

Basic

MIÉRT AZ INTAGER

A LEGJOBB VÁLASZTÁS…
KOMOLY ARCOKNAK

BELTÉRRE

PROFIKNAK

GAMEREKNEK

KÜLTÉRRE
TIME

TEAM SCORE

A játékok széles választékát kínáljuk a hagyományos
lézerharc játékoktól az összetett Battle Royale típusú
játékokig.
Függetlenül attól, hogy rövid és gyors, vagy összetett
stratégiai laser tag játékokat, PUBG vagy FORTNITE
típusú játékokat, online vagy offline játékokat játszanak az INTAGER laser tag rendszer mindegyiket tökéletesen
ki tudja szolgálni.

BELTÉRRE

Tökéletes rendszer a hagyományos lézerharc
játékokhoz, kombinálva realisztikus hangeffektekkel
és izgalmas játék komponensekkel, amelyek
felejthetetlen játék élményt nyújtanak a játékosok
számára. Az újszerű dinamikus játékok pedig számos
speciális
funkcióval,
akár
TV
képernyőn
megjeleníthető tartalommal, AR (Augmented Reality Kiterjesztett Valóság) és az INTAGER PLAYER
APPLIKÁCIÓ bevonásával teljesen egyedi játék
lehetőségeket biztosítanak.

RAPTOR3
R3 SCOPE
RED DOT IRÁNYZÉK A
LÉZER FEGYVER BEÉPÍTETT
AKKUMULÁTORÁRA
CSATLAKOZTATVA

PRO OPTICS
PROFESSZIONÁLIS
LÉZERHARC
OPTIKA és precizitás

RECEIVER
TECHNOLOGY

WIFI

ApPLIKÁCIÓK
A teljes Intager
rendszerrel
kompatibilis
applikációk

NFC

Akár 200 méteres
távolságig,
folyamatos
mentési móddal

Állítható
Hangerő

szabályozás egy
gombnyomással

Találat
Visszajelzése

Biztonságos és
érintésnélküli
játék
adminisztráció

LCD Képernyő

Online és Offline
viszajelzés
minden sikeres
találat után

A játékos felé
orientálva

Hang Effektek

REZGŐMOTOR

Vízálló
hangszóró és
kristálytiszta
hangok

Beépített
rezgőmotor a
találatok
jelzésére

FELHŐ

Nem számít, hogy Ragyogó
napsütés vagy a beltéri aréna
legsötétebb sarka, az Intager a tökéletes játékélményre
tervezett technológia.

HAMAROSAN!

TROODON
SCOPE
Találat
Visszajelzése
Online és Offline
viszajelzés
minden sikeres
találat után

Állítható
Hangerő

szabályozás egy
gombnyomással

NFC

Biztonságos és
érintésnélküli
játék
adminisztráció

ApPLIKÁCIÓK
A teljes Intager
rendszerrel
kompatibilis
applikációk

LCD Képernyő
A játékos felé
orientálva

WIFI

Akár 200 méteres
távolságig,
folyamatos
mentési móddal

RED DOT IRÁNYZÉK A
LÉZER FEGYVER BEÉPÍTETT
AKKUMULÁTORÁRA
CSATLAKOZTATVA

PRO OPTICS
PROFESSZIONÁLIS
LÉZERHARC
OPTIKA és precizitás

Hang Effektek
Vízálló
hangszóró és
kristálytiszta
hangok

FELHŐ

HAMAROSAN!

RECEIVER
TECHNOLOGY
Nem számít, hogy Ragyogó
napsütés vagy a beltéri aréna
legsötétebb sarka, az Intager a tökéletes játékélményre
tervezett technológia.

LCD KIJELZŐ
A JÁTÉKO S FELÉ POZICIONÁLT KÉPERNYŐ
A játékok során a Raptor3 és a Troodon kijelzőkön fontos játék információkat közlünk a játékosokkal. Bármely
kijelző értelmét veszti ha a fegyver oldalán van elhelyezve, ezért a kijelzőket a puskákon, illetve a pisztolyokon
is a külön erre a célra kialakított és a játékos felé néző egységbe szereljük. Így a játékosok folyamatosan a
játéktérre koncentrálhatják a figyelmüket, miközben minden információt kontroll alatt tarthatnak.
Válassz az erős fényben is jól látható monochrome kijelző és az új színes kijelző közül, az üzleti
alkalmazásodnak megfelelően.

SZÍNES LCD KIJELZŐ
A színes játékinformáció és a nagyobb felbontás még több adat megjelenítését teszi
lehetővé. Tudd meg ki lőtt rád a hit feedback (találtat visszajelzés) funkcióval. Élet, lőszer,
pontszám, helyezés és még több dinamikus játékinformáció a színes LCD kijelzőn.
Felbontás
240x240
Átlós méret
1.54
Fényerő(Typ)
400cd/m2
Színek
4k/65K/262K
Megjelenés
RGB

MONOCHROME LCD KIJELZŐ, LÁTHATÓSÁG MINDEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Az Intager monochrome kijelzője extrém jól teljesít erős
napsütésben is – minél erősebben süt a nap, annál jobban látod a
kijelzőt. A legfontosabb játékinformációk jelennek meg közvetlenül
a játékos előtt, így soha nem kell elvonni a tekinteted a pályáról.

LCD KIJELZŐ

Életerő
Életerőt jelző sáv
Aktuális fegyver

Színes

Lőszert jelző sáv
Felbontás

Játékos aktuális
pontja
Játékos aktuális
helyezése
Tárak száma

WIFI jelerősség

Játékidő

Akkumulátor állapot
(fegyverek, fejpánt,
mellény)

Kapott találat jelzés
játékos nevével
Preplay time,
visszaszámlálás a
játék kezdetéig
Új játék
feltöltésének
állapota
Játék
szüneteltetésének
állapota

Információ - tartalom

Csapatszín
Eredmények

Találat visszajelzése
játékos nevével és
megmaradt életerő
pontjaival

Monokróm

Láthatóság normál
fényben és napsütésben

Betöltés státusz

Játékos helyezése

Firmware verzió
(fegyver, fejpánt,
mellény)

Speciális találati jelentés
(medic, support, etc.)

Akkumulátor töltési
képernyő

Játékkal
kapcsolatos
információk, például
a zászló
megszerzése stb.

Hozzáférési pont
információ

Játékos Pontja
Csapat Pont
Legtöbb találat
Lövések száma
Találatok száma

Firmware frissítésének
állapota

BETÖLTÉS

JÁTÉK

ADMIN

Fontos állapotjelzés
a játékosok számára

Fontos valós idejű
információk a
játékosok számára

Minden fontos
információ
az üzemeltetők
számára

Láthatóság erős
napsütésben

Eredmények

STATISZTIKA
Játék statisztikák

Gamer

Katonai

TALÁLAT VISSZAJELZÉS
VISSZAJELZÉS MINDEN SIKERES
LASER TAG TALÁLATRÓL
A játék során a találat visszajelzés döntő fontosságú. Minden sikeres találat
“jutalmazza” a játékost, fokozza az interaktivitást és a játékélményt.
A játékosok visszajelzést kapnak a sikeres találatról, megtudják azt is mennyi
élete maradt az ellenfélnek a találat után, az ellenfél pedig láthatja kitől érkezett
a lövés.
Az sem gond, ha a játék offline vagy a játékosok WIFI hatótávolságon kívül
esnek. A hit feedback minden körülmények között működik.

HIT FEEDBACK / JÁTÉK STATISZTIKÁK
Az sem gond, ha a játék offline vagy a játékosok
WIFI hatótávolságon kívül esnek. A hit feedback
minden körülmények között működik.

200 méteres hatótávolság, bármilyen kiegészítő
vagy antenna nélkül. Nagyobb területet az Intager
erre a célra fejlesztett jeltovábbítójával lehet lefedni.
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Offline játékok - a játékterület lehet bármilyen
nagy méretű, nincs limitáció. Az eszközök az
összes játék eseményt folyamatosan mentik. A
játék feltöltés és a statisztika letöltése a WIFI
hatókörön belül bárhol lehetséges.

SMARTBOX3

Online játékok a Smartboxról - az összes
statisztika és játékesemény valós idejű. Az
eszközök
folyamatosan
mentik
a
játékeseményeket, így az sem gond, ha a
játékos WIFI hatókörön kívül kerül. Amint a
játékos ismét WIFI hatókörön belül lesz, az
eszközök automatikusan kapcsolódnak a
hálózathoz és szinkronizálják az adatokat.

Játékok az INTAGER FELHŐBŐL - 4G vagy
hálózati interneten keresztül, valós idejű statisztikák
és játékesemények.

RED DOT IRÁNYZÉK
RED DOT IRÁNYZÉK A RAPTOR3, ILLETVE A TROODON
BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORÁRA CSATLAKOZTATVA
A Raptor3 a Red Dot irányzékkal párosítva tökéletes játékélményt ad minden játékosnak. A játékos
visszajelzések alapján ez a lézerharc egyik legnépszerűbb tartozéka. A Raptor3 lézerirányzéka nem
igényel külön töltést vagy elemcserét, köszönhetően annak, hogy közvetlenül a fegyver beépített
akkumulátorára van csatlakoztatva. A lézer puska kikapcsolásakor, a Red Dot irányzék is kikapcsol.
Nincs több külön elemek és töltések okozta fejfájás.

AUTÓ ON/OFF:
A fegyverek be- és kikapcsolásával a
red dot irányzékokat is automatikusan
kapcsoljuk. Egy fejfájással kevesebb!
ELEM:
A fegyvereket közvetlen
csatlakozóval
szereljük,
amelyre 3V-os eszközöket
csatlakoztathatunk,
nem
csak red dot - lehet távcső,
lámpa, lézer irányzék, stb.
CÉLKERESZT:
A red dot irányzék állítható
célkeresztje segíti a pontos
célzást és a hatékony lövést.
PICATINNY SÍN:
A standard méretű picatinny szereléksínek
az eszközök tetején és elején rögzítésre
alkalmas felületet biztosítanak, amire
irányzékot, taktikai lámpát, távcsövet és
egyéb eszközöket lehet felszerelni.

LÖVÉS
200+
méter

MÁSODLAGOS LÖVÉS

ÁLLÍTHATÓ
LŐTÁVOLSÁG

NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ
LÖVÉS

LÉZERHARC JÁTÉK
FUNKCIÓK AMIT IMÁDNAK A
JÁTÉKOSOK

SZEREPEK, INGAME FEGYVER
TÍPUSOK

A PROFESSZIONÁLIS LASER
TAG ELŐNYE

Az elsődleges lövés mellett a
Raptor3 és a Troodon is rendelkezik
úgynevezett másodlagos lövéssel
is. Ennek lőtávja kisebb a lövés
hatósugara szélesebb. A játékosok
választhatnak gránátvető, lángszóró,
stb. fegyvertípusok és orvos,
vagy más különleges szerep
funkciói közül.

Használd ki az állítható lőtáv
funkciót – állítsd tetszőlegesen,
játéknak,
szerepnek
vagy
fegyvernek megfelelően. Hozz
létre különböző mesterlövész
puskát,
automata
fegyvert,
shotgun-t. Ez a funkció teszi
lehetővé a személyre szabott
beltéri laser tag felhasználást is.

Az Intager Pro Laser Tag Optika
az Intager Vevőtechnológiával
kombinálva képes akár 200+ méter
távolságra is találatot bevinni, tűző
napsütésben szóródás és kihagyás
nélkül.

A FONTOS RÉSZLETEK
SZÍNES LED
Színes LED fények jelzik a
csapat színeket és egyéb
játék információt, mint a
találatok, zászlóvivő, VIP
vagy egyéb szerep, és sok
más
esemény,
játéktól
függően.

HANGOK

ERGONÓMIA
Kifejezetten lézerharcra tervezett
könnyű, jól kezelhető és a játék
funkcióknak megfelelő felépítésű
eszközök, amelyekkel élmény
játszani

SZERELÉK SÍNEK

A jó minőségű hanghatások a
kíváló játékélmény elengedhetetlen
eszközei. Az Intager magas
minőségű audio hangzást
nyújt tiszta, érdekes és
módosítható akcióhangokkal,
amiket hangmérnökeink segítségével
hoztunk létre. A lejátszáshoz
pedig a Raptor3 eszközöket
kíváló minőségű, strapabíró
vízálló hangszórókkal szereljük.

BIZTONSÁG

STRAPABÍRÓ
Az lasertag eszközeinket úgy
terveztük, hogy bírják a
gyűrődést. A körültekintő
tervezés mellett a gondosan
megválasztott
minőségi
anyagok és alkatrészek
biztosítják a hosszútávon
biztonságos üzemeltetést.

4000 mAh AKKU
Modern, nagy kapacitású
akkumulátorok, amelyekkel
akár 16 óra játékidő sem
akadály.

A Troodon és a Raptor3
eszközöket is úgy terveztük,
hogy a játékosok a lehető
legnagyobb
biztonságban
legyenek. Nincsenek kiugró
sarkok és veszélyes élek, és
a
kritikus
helyeken
szilikongumi
alkatrészeket
alkalmaztunk.

A standard méretű picatinny
szereléksínek a lézer puska és
lézer pisztoly tetején és elején
rögzítésre alkalmas felületet
biztosítanak, amire irányzékot,
taktikai lámpát, távcsövet és
egyéb eszközöket lehet felszerelni.
Bármely így rögzített felszerelést
könnyedén üzemeltethetsz az
akkumulátoráról (3,7V)

A FONTOS RÉSZLETEK
HANGOK ÉS EFFEKTEK
Rengeteg alaphangot készítettünk a lézerharc
rendszerhez, hogy a lehető legkiválóbb játékélményt
nyújtsuk
a
játékosoknak.A
hangkészletek
tartalmaznak katonai, futurisztikus, illetve sci-fi
hangzásokat, így igazi Intager játékélményt tudsz
nyújtani minden vásárlódnak, minden korosztályból.

INGYENES FRIMWARE FRISSÍTÉS

Felejtsd el az idegtépő firmware frissítéseket és frissítsd az
eszközeid szoftvereit gyorsan és egyszerűen egy
kattintással WIFI-n keresztül.

ÁLLÍTHATÓ HANGERŐ
Állítsd a hangerőt tetszés szerint, egyetlen
kattintással egyszerre az összes lézer fegyveren –
akár játék közben is.

R2 KOMPATIBILÍTÁS

Az Raptor3 és a Troodon infra lövései és érzékelői is
kompatibilisek a Raptor2 és a Raptor2S felszerelésekkel. A
kombinált játékhoz SmartBox1 szükséges, vagy sima gyári
játékot játszhatsz SmartBox nélkül.

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI BEÁLLÍTÁSOK
Válts játékmódok között vagy módosítsd azokat
könnyedén legyen szó beltéri vagy kültéri játékról –
mindössze egyetlen kattintással.

INTAGER LASER TAG TECHNOLÓGIA
A pontos és élvezetes játék a lézer felszerelések közötti adatátvitel hatékonyságától és minőségétől függ. Bármely laser tag rendszer legfontosabb kommunikációs felülete a lövés során kibocsátott IR vagy lézer nyaláb. Ha ez nem
tökéletes, akkor az egész nem ér semmit.

Először mi is a piacon legtöbbet használt kész
alkatrészeket és komponenseket teszteltük és
azt tapasztaltuk, hogy bőven van mit fejleszteni.
Kétségtelen, hogy ezek az alkatrészek jó
minőségű termékek, azonban nem kifejezetten
lasertag játékokra fejlesztették őket. Ezért a
felhasználók olyan problémákkal szembesülhetnek, mint a rossz hatékonyságú lövés, rövid,
maximum 40-60 m lövés távolság napsütésben,
nem hatékony érzékelők és regisztrálatlan találatok, 3-5 méteren belül szóródó lövés jelek, adatvesztés stb.

Vállalkozásod számára a legfontosabb az elégedett játékos, számukra pedig
elengedhetetlen, hogy a leadott lövések és a találatok pontosak legyenek minden
körülmények között. Éppen ezért, - miután leteszteltünk számos a piacon
használatban lévő megoldást, és azt láttuk, hogy még bőven van fejlődési
lehetőség, - létrehoztuk a saját fejlesztésű egyedi, kiemelkedően hatékony IR
megoldásunkat, amely technológiával magunk mögé utasítottuk a versenytársainkat.

INTAGER LASER TAG TECHNOLÓGIA
PROFESSZIONÁLIS LÉZERHARC OPTIKA
Jogos elvárás, hogy a lövés pontosan és hatékonyan találjon célt. Rengeteg laser tag
eszköznél okoznak gondot a “szóródó” jelek, a bizonytalan lövés/találat, illetve
napsütésben a rövid, maximum 50-80m hatótáv.
Az Intager által fejlesztett Pro Laser Tag optika kimagasló minőségű és megbízható
pontosságot biztosít minden felhasználónak, minden körülmények között. Az egyedi
fejlesztésű optikánkat a folyamatos csúcs minőség érdekében minden egyes
termékünkben egyesével kalibrálunk a speciálisan erre a célra kialakított mérőpadon. Ez
természetesen meghosszabbítja a gyártási folyamatot, viszont cserébe felejthetetlen
élményt nyújt a játékosoknak.

LASER TAG VEVŐ TECHNOLÓGIA
INTAGER LASER TAG VEVŐ TECHNOLÓGIA
A kíváló laser tag optika mellett elengedhetetlen a megfelelő találat érzékelés. Néhány lézerharc
rendszernél a lövéseknek csökken a hatékonyságuk vagy célt téveszthetnek erős napsütés vagy
váltakozó árnyékok hatására, a regisztrálatlan találatok pedig hatalmas frusztrációt okozhatnak a
játékosoknak.. Az Intager saját fejlesztésű IR vevő technológiája kiküszöböli ezt a problémát.
Nem számít, milyen erősen süt a nap, hogyan váltakoznak az árnyékok – az Intager egyedi fejlesztésű
laser tag érzékelő áramkörének köszönhetően helyt áll minden helyzetben.

BEÉPÍTETT SZENZOR
A fegyveren is elhelyeztünk extra szenzorokat, így szinte
lehetetlen a játékosoknak csalni, vagy egy helyben
kuporogva fedezék mögül sérthetetlenül lövöldözni.

VÁLASSZ A 360 FOKOS
SZENZORAINK KÖZÜL

FEJPÁNT
Kis méretéből
fakadóan könnyen
szállítható

FEJPÁNT
SISAKKAL
Nagyobb
biztonság,
könnyebb
tisztítás

SZENZOROK A
MELLÉNYEN
Rendelésre

WIFI
INTERAKTÍV JÁTÉKOK ÉS VALÓS IDEJŰ LÉZERHARC STATISZTIKA
AKÁR 200M HATÓTÁV

200 méteres hatótávolság, bármilyen
kiegészítő vagy antenna nélkül.
Nagyobb területet az Intager erre a célra
fejlesztett jeltovábbítójával lehet lefedni.

AUTOMATIKUS
KAPCSOLÓDÁS

Megbízható kommunikáció
adatvesztés veszélye nélkül.
AUTOMATIKUS
VISSZAKAPCSOLÓDÁS
ADATVESZTÉS NÉLKÜL

A Raptor3 és a Troodon folyamatosan
menti az adatokat és a statisztikákat. Ha
egy játékos a WIFI hatótávolságán
kívülre kerül, majd visszatér a WIFI
hatósugarába, az eszközök automatikusan
visszakapcsolódnak a hálózatra és
szinkronizálják a mentett adatokat.

EGYSZERŰ KIKAPCSOLÁS

Egyetlen gombnyomással, akár az
összes laser tag szettedet is ki
tudod kapcsolni.

EGYSZERŰ FIRMWARE
FRISSÍTÉS

Bónusz szolgáltatás az egyszerű és gyors
firmware frissítés akár 1 gombnyomásra.
Használd mindig a legfrissebb verziókat és
játszátok a legújabb játékokat.

BLUETOOTH

VEZETÉK NÉLKÜLI
LÉZERHARC ESZKÖZÖK
A legújabb Bluetooth technológiával a laser tag
felszerelések közötti, illetve okostelefonnal vagy Intager
Games applikációval felépített kommunikációs kapcsolat
minden körülmény között megbízható és hatékony.
Játszatok élő Battle Royal játékot! A játékadatok
automatikusan szinkronizálódnak az Intager Games
applikáció és a Raptor3/Troodon között, így
kihasználhatod a térképek, játékos pozíciók, 3D tárgyak,
új fegyverek és játékon belüli zsákmányok nyújtotta
kimeríthetetlen lehetőségeket.

NFC
NEAR FIELD COMMUNICATIONS
EGYEDÜLÁLLÓ LASER TAG MEGOLDÁS
Ne adjunk lehetőséget a játékosoknak
csalni. Soha nem alkalmaztunk
egyszerű ki/bekapcsoló gombokat – az
Intager elkötelezett a leginnovatívabb
technológia iránt.
A Troodon és Raptor3 lézerfelszerelésekben
un. NFC (Near Field Communications)
technológiát alkalmazunk, amely a
Smart Control Applikáción keresztül
érintés nélküli, és pofonegyszerű
játékadminisztrációt
biztosít
a
játszatóknak.

REZGŐMOTOR*

BEÉPÍTETT REZGŐMOTOR –
TALÁLAT VISSZAJELZÉS ÉS
EGYÉB JÁTÉKFUNKCIÓKHOZ
Raptor3 laser tag puska választható rezgőmotorral,
ami a találati és egyéb jelzésekért felelős. Ez a
hozzáadott funkció jelentősen fokozhatja a
játékélményt, kiemelhet bizonyos eseményeket a
játékosok számára. Az üzemeltetők eldönthetik
hogy szeretnék-e használni a rezgő funkciót a
játékhoz, az összes eszközön mindössze egyetlen
gombnyomással állítható a vezérlő szoftverből.

*csak a Raptor3 puskákhoz

SMARTBOX3

SZÁMÍTÓGÉP, SZERVER, WIFI ROUTER, LÉZERHARC
IRÁNYÍTÓ EGYSÉG, VIDEO ÉS TARTALOM STREAMELŐ
ESZKÖZ, EGYBEN.
Nincs szükség szoftver vagy applikáció installálásra, egyszerűen csatlakozz bármelyik eszközödről –
laptopról, asztali gépről, tabletről vagy okostelefonról. Egy időben több eszközről is rá tudsz csatlakozni.
Akár több felhasználó kapcsolódása is lehetséges egyidőben, bármennyi eszközről is legyen szó.
Hordozható játékkonzol, amellyel bárhol és bármikor indíthatsz lézer játékokat; erdőben, egy
romos gyárépületben, a hegyekben, a kalandparkban vagy beltéri arénában. Kapcsold be a
SmartBoxot, és a teljes rendszer használatra kész egy perc alatt. Minden észlelt eszköz, az Intager
lézer szettek és tartozékok, illetve észlelt képernyők és kijelzők automatikusan csatlakoznak
hozzá. Az előkészített játékaidat indítsd el 1 kattintással. Ha szeretnéd a játékaidat szerkeszteni,
telefonról, tabletről vagy laptopról és számítógépről is megteheted.

OS compatibility

Browser compatibility

SMARTBOX3
Raptor3 és Troodon szettek, egyéb laser tag kiegészítők és eszközök, stb.
TV vagy egyéb kijelzők az általános játék információk, hirdetések és játék
statisztikák megjelenítéséhez.

Eszközök

A játékosok okostelefonjai vagy tabletjei az Intager Games Applikációval
Admin belépés bármely eszközről: asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon

Letöltött játékok, színes játékinformáció és játék statisztika
A megszerkesztett játékaid teljes konfigurációja
3D és AR fájlok, térképek, videós és egyéb tartalmak

Tartalom

Különböző hangeffektek és hang készletek
A hirdetéseid

Egyszerű és gyors játék menedzsment.Tradicionális Online és Offline lasertag játékok
Online játék menedzsment valós idejű statisztikákkal és játék logokkal, a játékosok valós
idejű pozíciói térképen valós idejű játék esemény kijelzéssel - akár internet hozzáférés
nélkül is.
Offline játék menedzsment teljes játék konfiguráció feltöltéssel - beleértve térképeket, 3D
fájlokat, stb., - és statisztika letöltéssel
WIFI és/vagy Ethernet kapcsolat.

Irányítás

SMARTBOX3
WI-FI
A bekapcsolást követően automatikusan felépíti a belső WIFI hálózatát az összes kapcsolódó eszköz
- laser tag szettek, képernyők, okostelefonok és egyéb eszközök - részére.
Az akár 200 méter hatótávolságú belső WIFI hálózaton a központi vezérlő egységre kapcsolódó laser
tag eszközökkel a valós idejű statisztikák és játékesemények mellett egyedülálló interaktív játékokat,
valós idejű térképes játékokat is játszhatunk.
Mindezt akár internet hozzáférés nélkül is!

Az Intager WI-FI átjátszó
Nagyobb területen játszanál? Az Intager átjátszóval növelheted a hatótávolságot. Az átjátszót
dedikáltan az Intager lézer játékokhoz terveztük, ami biztosítja a gyors, megbízható és adatvesztést
kizáró működést.
A beépített 10.000 mAh akkumulátor akár 48+ óra üzemidőt is biztosít, amit powerbank-al tovább
növelhetünk

2 UTAS WIFI KOMMUNIKÁCIÓ
A Smartbox a belső WIFI hálózatán vezérli a különböző eszközöket, ezzel párhuzamosan képes
csatlakozni külső router-ekre és hálózatokra. Ez a funkció rengeteg plusz lehetőség rejt magában.
Megjegyzés: A Smartbox3-al a játékok és alkalmazások többsége folyamatos internet hozzáférés
nélkül is működik.
100/230V.

ÜZEMIDŐ
A beépített 10.000 mAh
akkumulátorról akár 16+
óra üzemidő is elérhető,
amit
power
bank
csatlakoztatásával tovább
tudunk növelni, de az
eszköz 110/230V hálózatról
is üzemeltethető.
Áramszünet esetén a
beépített akkumulátor
biztosítja a folyamatos
működést.

FEJPÁNT ÉS MELLÉNY
Az Intager saját fejlesztésű vevő technológiájának köszönhetően gyors és zökkenőmentes
kapcsolat zajlik a lézerharc felszereléseid között.

360°

Összesen 16 szenzor veszi a
játék során a találatokat a
teljes 360 fokos spektrumban.

Ajátékosaid részére ez a lehető legmegbízhatóbb
pontozást jelenti, és azt, hogy nincs több jelzés nélküli
találat. Ez pedig számodra elégedett vásárlókat jelent.
Legyen szó akár a legerősebb napsütésről, vagy egy
beltéri aréna legsötétebb sarkáról - az Intager
technológia minden helyzetben megállja a helyét.

SZÍNES LEDEK

Színes ledekkel közlünk fontos
játék információkat, mint például
csapatszín,
találat,
zászló
szerzés, pajzs, stb.

BÁRMELY MÉRETRE

NFC

ESŐ ÁLLÓ

AUTOMATIKUS PÁROSÍTÁS

Légy harcra kész másodperceken
belül! Az Intager vezeték nélküli
fejpánt és mellény verziói
bármely
méretre
gyorsan
beállíthatóak és a játékosoknak is
profi játékos külsőt kölcsönöznek.

Az eső álló szenzor borítás
kombinálva a biztonságos sisakkal
és/vagy a tartós és vízlepergetős
mellénnyel ideális megoldás
minden körülmények között.

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

A sisakot és a mellényt is
könnyen és gyorsan le lehet
törölni, megtisztítani minden
szennyeződéstől, ami rendkívül
fontos az összes üzemeltető
számára.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

A lézerfegyver kikapcsolásával egy
időben a fejpánt és a mellény is
automatikusan kikapcsol. A játék
szoftverből pedig 1 kattintással akár az
összes eszközödet is ki tudod
kapcsolni.

Használd a legújabb NFC
technológiát és kerüld el az
egyszerű be/ki kapcsoló
gombok okozta problémákat
és a csaló játékosok okozta
frusztrációt.

AZONNALI AUTOMATIKUS PÁROSÍTÁS

funkció, nincsenek bonyolult
beállítások
és
időigényes
eljárások, automatikusan és
azonnal kiépülő megbízható
kapcsolat a fegyverekkel.

FRISSÍTÉS EGY KATTINTÁSSAL
Egyszerű, gyors és hatékony
verzió
frissítés
vezeték
nélküli, WIFI kapcsolaton
keresztül.

2300 mAH AKKUMULÁTOR
A nagy kapacitású akkumulátor
akár 20+ óra játékidőt is
biztosít intenzív használat
mellett.

TELEFONTARTÓ
A TÖKÉLETES JÁTÉKÉLMÉNY
Régi álom a lézerharc játékokat a számítógépes játékokhoz hasonlóan térképek, valós idejű
játékos pozíciók, felvehető csomagok, elfoglalható vagy sebző területek, AR és még egy sor
funkció alkalmazásával játszani. Büszkén állítjuk, hogy a piacon elsőként ezt lehetővé tettük.
Fontos, hogy a rengeteg információ mindig jól látható, könnyen kezelhető legyen. Játszhatsz
Battle Royale, PUBG vagy FORTNITE típusú játékokat, kereshetsz a térkép alapján
erőforrásokat, kincseket, eszközöket, vagy egyszerűen az ellenfeled, válthatsz a
fegyvertípusaid között, chatelhetsz a csapattársaiddal, vagy küldhetsz nekik virtuális
csomagokat, az információ mindig tisztán és jól láthatóan előtted lesz.

Használhatóak
a Kamera és a
gombok
FÉMMEL
Megerősítve
EXTRA TARTÓS

Védi a hátlapot
és az éleket

Minden
méretre

VÉDELEM ÉS HASZNÁLHATÓSÁG

Az Intager telefontartót úgy terveztük, hogy a lehető legtöbb
telefon típus számára biztosítson védelmet a fizikai behatások
ellen, jól rögzíthető legyen, ugyanakkor bármely gomb és
kamera használható maradjon.

TROODON ÉS RAPTOR3 TÁSKA
SZÁLLÍTSD AZ ESZKÖZEIDET EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN
EXTRA ERŐS
CORDURA

LEKEREKÍTETT
SZÉLEK

KÜLÖNBÖZŐ
MÉRETEK
TROODON-HOZ ÉS
RAPTOR3-HOZ

EXTRA HELY AZ
IRÁNYZÉKOKNAK,
FEJPÁNTOKNAK
ÉS SMARTBOXNAK

Könnyítsd meg a dolgod és szállítsd az eszközeidet az
egyedileg
kialakított
Intager
táskában,
amelyben
biztonságban tudhatod a laser tag szettjeidet és van helye a
red dot irányzékoknak (nem kell leszerelni), Smartboxnak is.

Tökéletes megoldás mobil pályákat, illetve szabadtéri
pályákat üzemeltetők számára is.

MEDICBOX
EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉK A VÁLTOZATOS ÉS
GYORS JÁTÉKOKHOZ
Hogyan tudod érdekesebbé tenni az alap lézer játékokat? Hogyan motiválhatnád a játékosokat, hogy
mozogjanak többet és játszanak dinamikusabb játékokat? Mindezt úgy, hogy nem használsz
számítógépet és/vagy játék konfigurációt?

HASZNÁLD AZ INTAGER MEDIC BOX-ot.
Csak kapcsold be és üzemeltesd folyamatosan az újraélesztő
állomást. Ahogy a játékos az állomás elé áll, automatikusan
újraélesztés csomagot kap. Semmi egyéb dolga, már mehet is
vissza játszani. (És neked sincs dolgod)

Ütésálló (a paintball lövéseket is bírja)

48+ óra üzemidő

Könnyű rögzítés, 1 click rendszer

Eső álló

CSOMAGOK
TEKINTSD MEG MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ CSOMAG AJÁNLATAINKAT.
TALÁLD MEG A HOZZZÁD LEGINKÁBB ILLŐT!
LEGJOBB
ÉRTÉK

RAPTOR3

780

3050

7490

+80
+790

+80
+790

+790

1 SZETT

4 SZETT

10 SZETT

14980
20 SZETT

RAPTOR3

Lézerharc puska a legfejlettebb
technológiával. A csomag tartalmazza a töltőt.

FEJPÁNT

Egy jobb lézerharc játék élményért.

OPERÁTOR ALKALMAZÁS
Android alkalmazás 4 gyári játékkal.

PLAYER APP

Android vagy iOS rendszerre 4 gyári
játékkal.

INGYENES FIRMWARE
FRISSÍTÉS
SZÍNES LCD KIJELZŐ

Nagyobb felbontás, még több adat,
színes játékinformáció megjelenítés

INDÍTÓKULCS

Ami AAA elemmel működik. Ár / Darab

ÚJ INTAGER SMARTBOX

Az új Intager Game Manager rendszerrel
(A prémium csomagokat nem tartalmazza).

Áraink Euróban és Áfa nélkül értendők! Az árak visszavonásig érvényesek.
Az Intager Kft. fenntartja az árváltozás jogát.

Kérj személyre
szabott ajánlatot

CSOMAGOK
TEKINTSD MEG MINDEN IGÉNYNEK MEGFELELŐ CSOMAG AJÁNLATAINKAT.
TALÁLD MEG A HOZZZÁD LEGINKÁBB ILLŐT!
LEGJOBB
ÉRTÉK

TROODON

730

2850

6950

+80
+790

+80
+790

+790

1 SZETT

4 SZETT

10 SZETT

14000
20 SZETT

TROODON

Lézerharc pisztoly a legfejlettebb
technológiával. A csomag tartalmazza a töltőt.

FEJPÁNT

Egy jobb lézerharc játék élményért.

OPERÁTOR ALKALMAZÁS
Android alkalmazás 4 gyári játékkal.

PLAYER APP

Android vagy iOS rendszerre 4 gyári
játékkal.

INGYENES FIRMWARE
FRISSÍTÉS
SZÍNES LCD KIJELZŐ

Nagyobb felbontás, még több adat,
színes játékinformáció megjelenítés

INDÍTÓKULCS

Ami AAA elemmel működik. Ár / Darab

ÚJ INTAGER SMARTBOX

Az új Intager Game Manager rendszerrel
(A prémium csomagokat nem tartalmazza).

Áraink Euróban és Áfa nélkül értendők! Az árak visszavonásig érvényesek.
Az Intager Kft. fenntartja az árváltozás jogát.

Kérj személyre
szabott ajánlatot

CSOMAGOK
Ár / Darab

INDÍTÓKULCS

Ami AAA elemmel működik.

ÚJ INTAGER SMARTBOX

Az új Intager Game Manager rendszerrel
(A prémium csomagokat nem tartalmazza).

RED DOT

Akkumulátorra csatlakoztatott célzó eszköz.

MELLÉNY

Könnyű, légáteresztő, strapabíró.

SISAK

Biztonságos, kényelmes és állítható

OKOSTELEFON TARTÓ
HORDTÁSKA

Nagy teherbírású és praktikus
minden felszereléshez.

REZGŐMOTOR*

A beépített motor rezgéssel jelzi a találatot.
*csak a Raptor3 puskákhoz

MEDIC BOX

Egyszerűen használható készülék
a változatos és gyors játékokhoz.

+80
+790
+50
+70
+32
+30
+160
+20
+250

Áraink Euróban és Áfa nélkül értendők! Az árak visszavonásig érvényesek.
Az Intager Kft. fenntartja az árváltozás jogát.

Kérj személyre
szabott ajánlatot
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NÉMETORSZÁG

Patrice Guigou
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