
21.5” PCAP 10pt touch screen with Android

Connect and go with the ProLite T2234AS-B1, the all-in-one monitor solution for shops, retail or information desks. The HDMI
output makes it easy to connect a second customer-facing display for dynamic content and advertising.

The robust screen comes with a rugged bezel and an IP65 rating, meaning the monitor is dust and water resistant from the
front. Cables can be neatly tied with the special cable cover, so they cannot come loose or move around. Featuring IPS LCD
screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angels, making it a perfect interactive display for
instore retail.

For ease of integration, this monitor can be equipped with optional external mounting brackets (OMK1-1).

PROLITE T2234AS-B1

Android OS

Díky operačnímu systému Android a možností instalace
webových aplikací můžete přizpůsobit zařízení podle
svých představ.

Vrstva proti otiskům prstů

Speciální nano vrstva zajišťuje jemnější a plynulejší
dotek. Díky tomu je obrazovka méně náchylná na
nečistoty, prach, otisky prstů a zlepšuje jasnost
zobrazovaného obsahu.

17.11.2022 10:05:07

https://iiyama.com/gl_en/products/omk1-1/


Design Edge to edge glass

Úhlopříčka monitoru 21.5", 55cm

Panel IPS LED

Nativní rozlišení 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Formát obrazu 16:9

Jas 350 cd/m²

Jas 305 cd/m² kromě dotekového panelu

Propustnost světla 87%

Kontrast 1000:1 kromě dotekového panelu

Čas rekace (GTG) 8ms

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

Barevná podpora 16.7mln 8bit

Arbeitsfläche H x B 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Velikost bodů 0.247mm

Barva rámečku černá, matná

Touchscreen Technologie projective capacitive

Touchpunkte 10

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.

Digitální výstupní porty HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)

Audio Out Reproduktory 2 x 2W

USB ports x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

Integrovaný software Android 8.1 without GMS

CPU Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz

GPU Mail-T760 MP4

Storage 16GB eMMC

Memory 2GB DDR3

WiFi IEE802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Extra SD card slot, anti-fingerprint coating

Max. provozní doba 24/7

Tloušťka skla 2.5mm

Tvrdost skla 7H
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Ochrana proti vodě a prachu IP65 (front)

Zámek kláves OSD ano

Applications install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact
information, manage emails, manage files, view photo album, web browser
(Lightning), play audio files, update system online, search engine, system
preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView)

Orientace horizontální, vertikální, face-up

Úhel náklonu 90° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

Systém správy kabelů ano

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní adapter

Kryt kabelů ano

Napájecí zdroj: externí

Napájení DC 12 V

Odběr energie: 25W typisch, 0.5W vypnutý

Předpisy CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC

REACH SVHC nad 0.1% olova

Rozměry výrobku Š x V x D 517.5 x 351.5 x 219mm

Rozměry balení Š x V x D 615 x 450 x 330mm

Váha (bez balení) 6.6kg

EAN code 4948570117178
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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.
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