
65" 4K UHD Professional Digital Signage kijelző

This high brightness display will deliver dynamic and sharp content, designed to entice and captivate your audience. The slim
bezel and true commercial display with a 4K UHD resolution (3840x2160), 700cd/m2 and a contrast ratio of 4000:1 provides
vibrant, detailed and sublime images. Thanks to on-board Android 9.0 you can easily customize the display by installing
applications directly to it and makes it the perfect choice for Digital Signage, In-store communication and messaging.

Designed to perform in continual, around the clock environments, the LH6570UHB can be installed and utilised in landscape
and portrait orientation. The jaw dropping and best-in-class 35mm total depth (when used with the included proprietary
brackets) will mean this display can be installed discreetly and elegantly in all areas.

PROLITE LH6570UHB-B1

Zero-Gap Wall Mount

Style commercial interiors with Ultra Slim line displays
and portray them like smart artwork, using the included
Zero-Gap wall mount brackets.

Ultra Slim

With 50 percent depth saving over similar models, the
jaw-dropping and best in class 35mm total depth display
can be installed discretely and elegantly in all areas.
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Dizájn Vékony káva

Átló 64.5", 164cm

Panel VA, haze 2%

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

Képarány 16:9

Fényerő 700 cd/m²

Statikus kontraszt 4000:1

Válaszidő (GTG) 8ms

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

Szín támogatás 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)

Horizontális szinkronizálás 28 - 135kHz

Látható terület Sz x M 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 26.8"

Káva szélessége (oldal, felső, alsó) 12mm, 12mm, 12mm

Pixel magasság 0.372mm

Káva színe és felülete fekete, matt

Digitális jelbemenet HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)

Monitor vezérlő bemenet RS-232c x1 (2.5mm mini jack)
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Audio kimenet Mini jack x1 (3.5mm - stereo)

HDCP v.2.3

USB portok x2 (v.2.0)

Beépített szoftver Android OS 9.0 (Full HD), iiWare

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

Max. non-stop üzemidő 24/7

Anti képmegőrzés igen

Média lejátszás igen

Ház (káva) fém

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

Vezérlőgombok Bekapcsolás

KIJELZŐ JELLEMZŐI01

INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK02

JELLEMZŐK03

ÁLTALÁNOS04
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Felhasználói vezérlők kép (fényerő, kontraszt, élesség, fekete szint, árnyalat, szín, zajcsökkentés, gamma
választás, színhőmérséklet, színszabályozás, intelligens teljesítmény,
túlszkennelés, kép visszaállítása), képernyő (H. pozíció, V. pozíció, óra, óra fázis,
zoom mód, egyéni zoom, automatikus beállítás, képernyő visszaállítása), hang
(egyensúly, magas, mély,, hangerő, hangkimenet, maximális hangerő, minimális
hangerő, némítás, hangforrás, hang visszaállítás, hangkimenet szinkron.,
hangszóró beállítása), 1. konfiguráció (bekapcsolási állapot, panel mentés, RS232-
útválasztás, rendszerindítás a forráson, WOL, 1. konfiguráció visszaállítása, gyári
visszaállítás), 2. konfiguráció (OSD kikapcsolása, OSD H pozíció, OSD V pozíció,
rendszer forgatása, információ OSD, logó, monitor azonosító, hőállapot, monitor
információk, DP verzió, HDMI verzió, 2. konfiguráció visszaállítása), speciális opció
(IR-vezérlés, tápfeszültség-LED kijelző, billentyűzet-vezérlés, képaláírás,
kikapcsolási időzítő, ütemezés, HDMI egy vezetékkel, HDMI egy vezeték
kikapcsolás, FailOver, nyelv, OSD átlátszóság, energiatakarékosság, SDM
beállítások, speciális opció visszaállítása), Android-beállítások (hálózat, jelzések
megjelenítése, alkalmazások, kijelző, biztonság, dátum és idő, fejlesztői
lehetőségek, névjegy)

Plug&Play DDC2B

Tájolás tájkép, portré

Ventilátor nélküli kialakítás igen

VESA állvány 400 x 400mm

Működési hőmérséklet tartomány 0°C - 40°C

Tárolási hőmérséklet tartomány - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 óra (kivéve háttérvilágítás)

Kábelek áramellátás, USB, HDMI, RS-232c, IR-Hosszabbító

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb Fali konzol, Csavarhelyek alkalmas matricákkal, Kábelkötegelő

Tápegység külső

Tápellátás DC 24 V

Energiafogyasztás 150W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás 0.5W készenlét

Előírások CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369
rendelet)

G

Termék méretei Sz x H x M 1456 x 831 x 35mm

Doboz mértei Sz x H x M 1640 x 970 x 190mm

Súly (doboz nélkül) 29kg

Súly (dobozzal) 36kg

EAN kód 4948570120512

MECHANIKUS05

TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA06

ENERGIAGAZDÁLKODÁS07

FENNTARTHATÓSÁG08

MÉRETEK / SÚLY09

22.05.2023 05:34:06



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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