
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
in-store retail.

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

PROLITE T2234AS-B1

Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén
testre szabhó az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy
közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.
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https://iiyama.com/gl_en/products/omk1-1/


Dizájn Széltől szélig érő üveg

Átló 21.5", 55cm

Panel IPS LED

Natív felbontás 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Képarány 16:9

Fényerő 350 cd/m²

Fényerősség 305 cd/m² érintéssel

Fényáteresztés 87%

Statikus kotraszt 1000:1 érintéssel

Válaszidő (GTG) 8ms

Látótér horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°

Szín támogatás 16.7mln 8bit

Látható terület Sz x M 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Pixel magasság 0.247mm

Káva színe és felülete fekete, matt

Éríntőképernyős technológia projektív kapacitív

Érintőpontok 10

Érintési mód újj, kesztyű (latex), érintőceruza

Érintőképernyő interfész USB

Támogatott operációs rendszerek Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a
Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott
operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben
található illesztőprogram-fájlban találhatók.

Digitális jelkimenet HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)

Audio kimenet Hangszórók 2 x 2W

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

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

Beépített szoftver Android 8.1 without GMS

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

GPU Mail-T760 MP4

Tárhely 16GB eMMC

Memória 2GB DDR3

WiFi IEE802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Extra SD card slot, anti-fingerprint coating

Max. non-stop üzemidő 24/7

Üveg vastagsága 2.5mm

KIJELZŐ JELLEMZŐI01

ÉRINTŐKÉPERNYŐ02

INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK03

JELLEMZŐK04
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Üveg keménysége 7H

Víz- és porvédelem IP65 (elől)

OSD billentyűzár igen

Alkalmazások 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)

Tájolás tájkép, portré, oldalával felfelé

Hajlásszög 90° fel; 5° le

VESA állvány 100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer igen

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb AC adapter

Kábel takaró igen

Tápegység külső

Tápellátás DC 12 V

Energiafogyasztás 25W jellemző, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás 0.5W kikapcsolva

Előírások CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, CCC

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

Termék méretei Sz x H x M 517.5 x 351.5 x 219mm

Doboz mértei Sz x H x M 615 x 450 x 330mm

Súly (doboz nélkül) 6.6kg

EAN kód 4948570117178

ÁLTALÁNOS05

MECHANIKUS06

TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA07

ENERGIAGAZDÁLKODÁS08

FENNTARTHATÓSÁG09

MÉRETEK / SÚLY10
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All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-
307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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