
55” Profesyonel Digital Signage, 7/24, 4K UHD ve 700 cd/m² yüksek parlaklık

Bu yüksek parlaklıktaki ekran, izleyicilerinizi cezbetmek ve cezbetmek için tasarlanmış dinamik ve keskin içerik sunacaktır. 4K
UHD çözünürlüğe (3840x2160), 700cd/m2 ve 4000:1 kontrast oranına sahip ince çerçeve ve gerçek ticari ekran, canlı, ayrıntılı
ve muhteşem görüntüler sağlar. Yerleşik Android 9.0 sayesinde, uygulamaları doğrudan üzerine yükleyerek ekranı kolayca
özelleştirebilirsiniz ve bu ekranı Digital Signage, Mağaza içi iletişim ve mesajlaşma için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sürekli, günün her saati ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan LH5570UHB, yatay ve dikey yönde kurulabilir ve kullanılabilir.
Ağzınızı açık bırakacak ve sınıfının en iyisi 35 mm toplam derinlik (birlikte verilen özel braketlerle birlikte kullanıldığında), bu
ekranın tüm alanlara ihtiyatlı ve zarif bir şekilde kurulabileceği anlamına gelir.

PROLITE LH5570UHB-B1

Zero-Gap Duvar Montajı

Ultra İnce çizgili ekranlarla ticari iç mekanlara stil verin ve
birlikte verilen Zero-Gap duvar montaj braketlerini
kullanarak bunları akıllı sanat eserleri gibi canlandırın.

Ultra İnce

Benzer modellere göre yüzde 50 derinlik tasarrufu
sağlayan, dudak uçuklatan ve sınıfının en iyisi 35 mm
toplam derinlik göstergesi, tüm alanlara gizli ve zarif bir
şekilde kurulabilir.
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Diagonal 54.6", 138.8cm

Diyagonal 138.8cm

Panel VA, haze 2%

Çözünürlük 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)

En boy oranı 16:9

Panel parlaklığı 700 cd/m²

Statik kontrast 4000:1

Tepki süresi (GTG) 8ms

Görüntüleme Alanı yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°

Yatay Sync 28 - 135kHz

Görüntülenebilir alan G x Y 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"

Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) 10.2mm, 10.2mm, 10.2mm

Piksel aralığı 0.315mm

Dijital sinyal girişi HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

Monitör kontrol girişi RS-232c x1 (2.5mm mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Ses çıkışı Mini jack x1 (3.5mm - stereo)

HDCP v.2.3

USB portları x2 (v.2.0)

Entegre software Android OS 9.0 (Full HD), iiWare

Hardware CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4,
Storage:32GB eMMC

Anti görüntü koruma evet

Video wall / daisy chain Only IR

Media playback evet

Kontrol düğmeleri Güç

Kullanıcı kontrolleri resim (resim modu, kontrast, parlaklık, ton, keskinlik, doygunluk, siyah seviyesi,
renk sıcaklığı, en boy oranı, gama seçimi), ses (denge, tiz, bas), ayar (OSD kapatma
zamanlayıcısı, renk aralığı, yön, CEC) seçenekler, LAN'da uyandırma, otomatik
uyandırma, kaynakta önyükleme, logo açma/kapatma, HDMI sürümü, IR/tuş takımı
kilidi, dil, güç tasarrufu, güç kapalıyken kurtarma, varsayılana geri yükleme), saat
(tarih, geçerli saat, programlayıcı) ), bilgi (iiWare sürümü, FW sürümü, çıkış tarihi,
geçerli çözünürlük, IP adresi, Wi-Fi MAC adresi, MAC adresi, dahili termal sıcaklık.)

Fansız tasarım evet

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Depolama sıcaklığı aralığı - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 saat (arka ışık hariç)

EKRAN ÖZELLİKLERİ01

ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER02

ÖZELLİKLER03

GENEL04

MEKANİK05
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Kablolar güç, USB, HDMI, RS-232c, IR Genişletici

Diğer Duvara montaj braketleri, Vida delikleri için çıkartmalar, Kablo yönetimi için
yapışkan klipsler

Güç kaynağı DC 24 V

Güç kullanımı 110W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Ürün boyutları G x Y x D 1234 x 704 x 34.5mm

Kutu boyutları G x Y x D 1370 x 900 x 161mm

Ağırlık (kutu hariç) 21.5kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 29.5kg

EAN kodu 4948570118540

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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