
21.5” PCAP 10pt touch scherm met Android

Maak verbinding en start direct met de ProLite T2234AS-B1, de alles-in-een monitoroplossing voor winkels, retail of
informatiebalies. De HDMI-uitgang maakt het eenvoudig om een tweede klantgerichte display aan te sluiten voor dynamische
inhoud en advertenties.

Het robuuste scherm wordt geleverd met een robuuste bezel en een IP65-classificatie, wat betekent dat de monitor aan de
voorzijde stof- en waterbestendig is. Het hoogwaardige IPS panel garandeerd zeer goede prestaties met een natuurlijk en
kleurconsistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken, waardoor het uitermate geschikt is voor interactieve toepassingen.

Voor een gemakkelijke (inbouw-) installatie kan de ProLite TF2234AS uitgerust worden met optionele externe montagebeugels
(OMK1-1).

PROLITE T2234AS-B1

Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media
bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.

Anti-vingerafdruk coating

Deze speciale Nano-coating zorgt voor een vloeiender
touch en minder weerstand tijdens de touch. Het scherm
is minder statisch en beter bestand tegen vuil, stof en
vingerafdrukken.
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Design Edge to edge glass

Beelddiagonaal 21.5", 55cm

Paneel IPS LED

Resolutie 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Beeldverhouding 16:9

Paneel helderheid 350 cd/m²

Helderheid 305 cd/m² met touch panel

Licht overdracht 87%

Statisch contrast 1000:1 met touch panel

Reactietijd (GTG) 8ms

Inkijkhoek horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen:
89°/89°

Kleurondersteuning 16.7mln 8bit

Zichtbaar formaat 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Pixel pitch 0.247mm

Kleur behuizing en afwerking zwart, mat

Touchscreen technologie projective capacitive

Touch punten 10

Touch methode vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus

Touch interface USB

Ondersteunende operating systemen Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor
details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen,
verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

Digitale video uitgang HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)

Audio uitgang Luidspreker 2 x 2W

USB poorten x4 (2.0 x 3, 2.0 met OTG x1)

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

Geïntegreerde software Android 8.1 zonder GMS

CPU Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 tot 1.8GHz

GPU Mail-T760 MP4

Storage 16GB eMMC

Memory 2GB DDR3

WiFi IEE802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Extra SD kaart ingang, anti-vingerafdruk coating

Max. continue bedrijfsduur 24/7

Glasdikte 2.5mm
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Glas hardheidsgraad 7H

Water- en stof bestendig IP65 (front)

OSD vergrendelen ja

Applications installeren of de-installeren, calculator, kalender, klok en alarm, contactinformatie
beheren, e-mails beheren, bestanden beheren, fotoalbum bekijken, webbrowser
(Lightning), audiobestanden afspelen, systeem online updaten, zoekmachine,
systeemvoorkeuren, geluidsrecorder, videobestanden afspelen, webbrowser
(WebView)

Beeld-oriëntatie landscape, portrait, face-up

Kantelhoek 90° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

Kabelmanagement systeem ja

Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Overige stroom-adapter

Kabelafdekklep ja

Voeding extern

Stroomvoorziening DC 12 V

Energieverbruik 25W typisch, 0.5W uit modus

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

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

Product afmetingen B x H x D 517.5 x 351.5 x 219mm

Doos afmetingen B x H x D 615 x 450 x 330mm

Gewicht (zonder doos) 6.6kg

EAN code 4948570117178
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Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd
worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.
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