
32" 12pt Open Frame PCAP interactive large format display

The Full HD (1920x1080) TF3239MSC Open Frame monitor with slim borders is the ideal display solution for interactive shop
windows, education, kiosks and in-store communications. The Projective Capacitive (PCAP) touch technology with 12 touch
points ensures a seamless and accurate touch response. Thanks to the touch-through-glass technology it’s possible to turn
glass surfaces into touchscreens. It can be installed in landscape, portrait and face-up orientation for maximum flexibility and
accessibility. With its AMVA3 LED panel, it offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles.
Featuring a metal housing with a 60950-1 ball-drop proof, scratch-resistant, edge-to-edge glass, this display can be installed in
the most demanding environments and build in different set-ups as a result of its Open Frame side mounting holes. For ease of
integration, the TF3239MSC can be equipped with optional external mounting brackets (OMK4-4) making it an ideal solution for
kiosk integrators and interactive multimedia.

Szintén elérhető fekete színben: ProLite TF3239MSC-B1AG

PROLITE TF3239MSC-W1AG

Üvegen keresztüli érintő funkció

Ez az üvegen keresztüli érintő funkció közvetlenül az
üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket
interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati
ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy
éttermekben.
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https://iiyama.com/gl_en/products/omk4-4/
https://iiyama.com/hu_hu/products/prolite-tf3239msc-b1ag/


Dizájn Széltől szélig érő üveg, Open Frame

Átló 31.5", 80cm

Panel AMVA3 LED, Anti-glare coated glass

Natív felbontás 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Képarány 16:9

Fényerő 500 cd/m²

Fényáteresztés 84%

Statikus kontraszt 3000:1

Válaszidő (GTG) 8ms

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

Szín támogatás 16.7mln 8bit

Horizontális szinkronizálás 30 - 83kHz

Látható terület Sz x M 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"

Pixel magasság 0.3637mm

Káva színe és felülete fehér, matt

Ajánlott használat kereskedelem, oktatás

Éríntőképernyős technológia projektív kapacitív

Érintőpontok 12 (HID, only with supported OS)

Érintési mód ceruza, újj, kesztyű (latex)

Érintőképernyő interfész USB

Támogatott operációs rendszerek All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For
details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver
instruction file available in the downloads section.

Üvegen keresztüli érintés 6mm

Tenyérérzékelés elutasítása igen

Analóg jelbemenet VGA x1

Digitális jelbemenet HDMI x2
DisplayPort x1

Audio bemenet Mini jack x1

Monitor vezérlő bemenet RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1

Audio kimenet Mini jack x1
Hangszórók 2 x 8W

HDCP igen

Extra touch through-glass, temperature sensor with fan control

Kioszk mód igen

Max. non-stop üzemidő 24/7

Üveg vastagsága 2mm

Üveg keménysége 7H

KIJELZŐ JELLEMZŐI01
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60950 Ball drop teszt igen

Víz- és porvédelem IP54 (elől)

Ház (káva) fém

OSD billentyűzár igen

Képernyőn megjelenő nyelvek EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL

Vezérlőgombok Power, menu, exit, up, down

Felhasználói vezérlők picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness,
color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker,
audio source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature, touch switch),
setting (language, schedule, power save, control settings, network settings,
advanced), setting (advanced, information, all reset)

Plug&Play DDC2B

Tájolás tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány 400 x 200mm

Működési hőmérséklet tartomány 0°C - 40°C

Tárolási hőmérséklet tartomány - 20°C - 60°C

MTBF 50000 óra

Kábelek áramellátás, USB, HDMI, DP

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Kábel takaró igen

Tápegység belső

Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 60W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás 1.5W készenlét

Előírások CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369
rendelet)

G

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

Termék méretei Sz x H x M 738.7 x 439,9 x x 67mm

Doboz mértei Sz x H x M 187 x 590 x 900mm

Súly (doboz nélkül) 13.4kg

Súly (dobozzal) 17.2kg

EAN kód 4948570118038

ÁLTALÁNOS05

MECHANIKUS06

TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA07
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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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