
Dotykový monitor PCAP s úhlopříčkou 55" a edge-to-edge sklem, se slotem Intel® SDM

4K UHD (3840x2160) T5561UHSC je ideální interaktivní displej pro vzdělávání, interaktivní digitální značení a komunikaci v
obchodech. Dotyková technologie  (PCAP) se 40 dotykovými body zajišťuje plynulou a přesnou odezvu dotyku.

Má kovové pouzdro odolné proti poškrábání a proti pádu,  sklo je od okraje k okraji s IPS panelem . Tento displej lze použít v
orientaci na šířku i na výšku pro maximální flexibilitu a  usnadnění přístupu. Tato skleněná dotyková obrazovka má schopnost
pracovat  přes sklo a díky tomu umožńuje  proměnit  tyto povrchy v interaktivní dotykový displej. Použijte jej na výkladní skříně,
realitní kancelář, prodejnu pro POS nebo restaurace.

PROLITE T5561UHSC-B1

Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento
povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale
také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc
eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou
dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek
provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak
speciálním stylusem.

Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření
interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách,
výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v
restauracích.
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Design Edge to edge glass

Úhlopříčka monitoru 55", 139.7cm

Panel IPS LED

Nativní rozlišení 3840 x 2160 @60Hz (8.2megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort)

Formát obrazu 16:9

Jas 450 cd/m²

Jas 420 cd/m² kromě dotekového panelu

Propustnost světla 85%

Kontrast 1100:1

Čas rekace (GTG) 6ms

Úhel sledování horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°

Barevná podpora 16.7mln 8bit

Horizontalfrequenz 30 - 81kHz

Arbeitsfläche H x B 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) 20mm, 20mm, 20mm

Velikost bodů 0.315mm

Barva rámečku černá, matná

Touchscreen Technologie projective capacitive

Touchpunkte 40 (HID, pouze s podporovanými OS)

Metoda dotyku prst, rukavice (latex),

Touch interface USB

Podporované OS Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem.
Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete
v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

Through-Glass 6mm (2 body dotýkat)

Palm odmítnutí ano

Digitální vstupní porty DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz)
HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)

Audio input Mini jack x1 (3.5mm)

Audio Out Mini jack x1
Reproduktory 2 x 8W

Řidící výstup monitoru OPS Slot x1 (SDM-L)

HDCP ano

USB ports x1 (touch screen I/F)

Extra DC výstup pro Mini-PC, slot pro Smart Display Module (SDM-L), povrchová ochrana
proti otiskům prstů

Max. provozní doba 24/7

Tloušťka skla 3mm

Tvrdost skla 6H
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60950 Ball drop test ano

Ochrana proti vodě a prachu IP65 (front)

Rámeček metal

Zámek kláves OSD ano

Jazyky OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Nastavitelné parametry obraz (kontrast, jas, horizontální poloha, vertikální poloha, fáze, hodiny, auto),
pokročilé nastavení (teplota barev, ostrost), OSD (časový limit, poloha, horizontální
poloha, vertikální poloha, dotykový přepínač, bílé mytí, posun obrazu), volba (reset,
jazyk, volba zdroje, režim zobrazení, hlasitost, ztlumení, automatické ztlumení)

Plug&Play DDC2B

Orientace horizontální, vertikální

VESA 400 x 400mm

Mini PC mount VESA 100 x 100, NUC INTEL

Rozsah provozní teploty 0°C - 40°C

Rozsah teploty v klidu - 20°C - 60°C

Kabely napájecí, DVI-I-VGA, USB, HDMI, Audio

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 110W typisch, 2.0W odpočinek, 0.45W vypnutý

Předpisy CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC nad 0.1% olova

Rozměry výrobku Š x V x D 1247.5 x 732.5 x 81mm

Váha (bez balení) 30.7kg

EAN code 4948570116805
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Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v
oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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