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Zagotavljajte novo raven interakcije
z zaslonom z večkratnim dotikom v ločljivosti 4K UHD
Še bolj se približajte občinstvu. Naši visokozmogljivi zasloni z večkratnim dotikom so
izjemno odzivni, natančni in izredno trpežni, ponašajo pa se tudi z vrhunsko zanesljivostjo
in uporabnostjo.
Odlično sodelovanje z občinstvom
• Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom
• 20-točkovni dotik
• Steklo proti bleščanju z nizko optično paralakso
Optimirano za javno predvajanje
• 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli
Inovativne rešitve za vse načine predvajanja
• Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša.
• Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom
• CMND: prevzemite nadzor nad zasloni
Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo
• SmartPower za varčevanje z energijo
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Značilnosti
Funkcija večkratnega dotika in
tehnologija "Plug & Play"

obrnete zaslon in vsebino predvajate
pokončno ali ležeče.
Ločljivost 4K Ultra HD
S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full
HD vsebine predvajajte s sliko nove generacije.
Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja
neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki
predstavlja okno v novi svet.

Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem
novo stopnjo interaktivnosti. Uživajte v izjemni
interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost,
optimalna tehnologija večkratnega dotika in
odlične možnosti uporabe. Zasloni z
večkratnim dotikom so omogočeni s
samodejno prepoznavo na dotik. Priključek
USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo
pripravljenost na uporabo.
S sistemom Android
Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android
in vam tako omogoča, da uporabljate najbolje
razvit operacijski sistem na svetu ter svojo
aplikacijo shranite neposredno na zaslon. To
pomeni tudi, da lahko vgrajene aplikacije, kot je
brskalnik, že takoj začnete uporabljati. Zaslon
samo priključite in interaktivne funkcije so vam
takoj na voljo. Z vgrajenim razporejevalnikom
lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede
na del dneva. S funkcijo samodejne
usmerjenosti pa lahko povsem enostavno

Steklo proti bleščanju
S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom
proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko
uživate v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je
povsem ali skoraj odpravljeno in odsev je
zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane
kristalno jasno in v živahnih barvah.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino z notranjim
pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in
takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z
notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne
vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če
mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik
omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja
predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za
neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez
vzpostavljene mrežne povezave.
CMND

SmartPower

Sistem lahko nadzira in prednastavi
intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako
zmanjša porabo energije za do 50 %, kar
pomeni bistveno nižje stroške.

Z robustno platformo za upravljanje zaslonov
CMND bo nadzor spet v vaših rokah.
Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND &
Create ali nadzirajte nastavitve s CMND &
Control. Vse to je na voljo v programski
opremi CMND.
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Specifikacije
Slika/zaslon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonalna velikost zaslona: 64,5 palec / 163,9 cm
Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svetlost: 350 cd/m²
Kontrastno razmerje (običajno): 4000:1
Premaz na površini: Protiodsevni premaz
Razmerje stranic: 16:9
Odzivni čas (običajno): 8 ms
Razmik med točkami: 0,372 × 0,372 mm
Barve zaslona: 1,07 milijarde
Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D
Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja,
Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična
izboljšava kontrasta
• Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
• Tehnologija plošče: VA
• Operacijski sistem: Android 5.0.1

Interaktivne vsebine

• Tehnologija večkratnega dotika: Infrardeča
tehnologija na dotik
• Točke na dotik: 20 sočasnih točk na dotik
• Pripravljeno za takojšnjo uporabo: Skladno s HID
• Projicirno steklo: 5-mm kaljeno varnostno steklo,
Proti bleščanju, Proti odsevu

Povezljivost

• Video vhod: HDMI (x4), VGA (analogni D-Sub),
DisplayPort
• Zvočni vhod: 3,5 mm vtikač
• Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA)
• Zunanji nadzor: RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm
vtikač, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtikač
• Ostali priključki: USB, micro SD, Mikro USB, OPS,
Vtičnica USB (5 V, 2 A), mPCIe

Podprta ločljivost zaslona

• Računalniški formati
Ločljivost
Hitrost osveževanja
1920 x 1080
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1280 x 768
60 Hz
1280 x 800
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
720 x 400
70 Hz
1024 x 768
60, 75 Hz
3840 x 2160
60 Hz
640 x 480
60, 72, 75 Hz
800 x 600
60, 75 Hz
• Video formati
Ločljivost
Hitrost osveževanja
1080p
50, 60 Hz
1080i
25, 30 Hz
720p
50, 60 Hz
576i
25, 50 Hz
480i
30, 60 Hz
2160p
30,50, 60 Hz
480p
30, 60 Hz
576p
25, 50 Hz

Priročnost

• Namestitev: Ležeče (18/7)

• Signalna zanka: Zanka IR
• Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, En kabel
(HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik,
šibka osvetlitev
• Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
• Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
• Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
• Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
• Enostavna namestitev: Smart Insert
• Pomnilnik: 2 GB DDR3/8 GB eMMC
• Slika v sliki: PIP

• Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
• Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3,
WMA
• Predvajanje videa z USB-ja: MKV, MP4, MPEG,
MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV,
WEBM

Notranji predvajalnik
•
•
•
•
•

Dimenzije

• Dimenzije naprave (Š x V x G):
1475,4 x 850,4 x 101,0 mm
• Teža izdelka: 40,58 kg
• Podstavek VESA: 400 (V) x 400 (N), M6
• Širina obrobe: 21,0 mm
• Teža izdelka (lb): 89,46 lb
• Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G):
58,09 x 33,48 x 3,98 palec
• Nosilec Smart Insert: 100 x 200 mm

Zvok

• Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Delovni pogoji

• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
• Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem),
10–90 % (med shranjevanjem) %
• MTBF: 50.000 ur
• Nadmorska višina: 0–3000 m
• Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C

Napajanje
•
•
•
•
•

Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
Poraba (delovanje): 186 W
Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
Poraba (običajna): 165 W

Dodatna oprema

• Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel
RS232, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski
upravljalnik, vodnik za hiter začetek, kabel HDMI,
Kabel senzorja IR (1,8 m)
• Stojalo: BM05922 (izbirno)
• Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno
povezavo RS232, Pokrovček za USB in vijak x 1

Razno

• Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Slovenščina,
Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina,
Poliranje, Španščina, Turščina, Ruščina,
Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina,
Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina,
Portugalščina, Švedščina
• Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL,
RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI,
CCC, CECP, EPEAT, EUP
• Garancija: 3 leta garancije
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CPE: Štirijedrnik Cortex A9 1,8 GHz
Grafična kartica: Štirijedrna ARM Mali400 533 MHz
Pomnilnik: 2 GB DDR3
Shranjevanje: 8 GB eMMC

