
Alles-in-één PCAP Interactief scherm geïnspireerd door technologie en ontworpen voor
creatieve ruimtes en het delen van content

Geniet van een alles-in-één interactief scherm dat het beste in PCAP-Touchscreentechnologie combineert en de veelzijdigheid
en vrijheid van Android OS biedt, eenvoudig aan te passen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.
Biedt een krachtige, maar flexibele gebruikerservaring, die creatieve communicatie bevordert met de voordelen van een veilig
en bestuurbare Touchscreen.

Het verfijnde ontwerp van de T4362AS-B1 leent zich voor integratie in een grote verscheidenheid aan omgevingen waar design
en functionaliteit nodig zijn, zoals huddle-ruimtes in de moderne kantoorruimte, winkels en kiosken.

PROLITE T4362AS-B1

RETAIL INSTALLATIES

De interactieve 4K-touchscreens zijn de sleutel tot
meeslepende interactieve ervaringen bij het design van
ruimtelijke winkels. Sta klanten toe om uw website daar
en dan te verkennen, of laat ze zich bezighouden met
een reeks creatieve of ervaringsgerichte toepassingen
die u wilt hosten. De flexibiliteit van zowel landscape als
portrait oriëntatie met ingebouwde 24/7 bediening
Android en MediaPlayer maken de 62-serie tot een van
de meest aanpasbare touchscreen-oplossingen die er
zijn.

HUDDLE SPACES

Verander deze kleine vergaderruimten in nette
samenwerkingsruimten door gebruik te maken van de
ingebouwde applicaties zoals Android OS, EShare en
Whiteboard, een selectie van intuïtieve en praktische
tools die op onze PCAP interactieve touchscreens zijn
geïnstalleerd.
Met Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen
door er applicaties rechtstreeks op te installeren. Met de
EShare-app kun je content vanaf elk apparaat direct op
het scherm delen, streamen en bewerken en je
teamvergaderingen transformeren in een gemakkelijke,
snelle en naadloze interactieve sessie.
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Beelddiagonaal 42.5", 108cm

Paneel IPS LED, AG Coating

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

Beeldverhouding 16:9

Paneel helderheid 500 cd/m²

Licht overdracht 84%

Statisch contrast 1200:1

Reactietijd (GTG) 8ms

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

Kleurondersteuning 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)

Horizontale frequentie 30 - 135kHz

Zichtbaar formaat 941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"

Pixel pitch 0.245mm

Kleur behuizing en afwerking zwart, mat

Touchscreen technologie projective capacitive

Touch punten 20 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)

Touch methode vinger, handschoen

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.

Palm afwijzing ja

Digitale video ingang HDMI x3 (�3840x�2160@60Hz)

Besturing IN RS-232c x1
RJ45 (LAN) x1
IR x1 (3.5mm stereo mini)

Audio uitgang Luidspreker 2 x 10W

Besturing UIT RS-232c x1
IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)

HDCP 2.2

USB poorten x2 (2.0 with Multimedia supp.)

RS-232c x1

Geïntegreerde software Android 8.0, Signal FailOver

CPU CA73*2 + A53*2

GPU MALI G51

Storage 16GB eMMC

Memory 2GB RAM + 1GB Embedded

Extra Micro SD kaart ingang

Kiosk modus ja

PANEEL EIGENSCHAPPEN01

TOUCH02

SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT03

KENMERKEN04
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Max. continue bedrijfsduur 24/7

Anti-beeldretentie ja

Glasdikte 3.4mm

Glas hardheidsgraad 6H

OSD-talen EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Bedieningsknoppen Aan/Uit knop, Gekuid dempen, Invoerselectie, +, -, Omhoog, Omlaag, Menu

Beeld-oriëntatie landscape, portrait

VESA montage 200 x 200mm

Bedrijfstemperatuur 0°C - 40°C

Bedrijfstemperatuur (-°/+°) -20°C - 60°C

MTBF 50000 uren (exclusief backlight)

Kabels Stroom, USB, HDMI, RS-232c

Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 75W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

Richtlijnen CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

Product afmetingen B x H x D 990 x 578.2 x 70.2mm

Doos afmetingen B x H x D 1070 x 702 x 186mm

Gewicht (zonder doos) 18kg

Gewicht (inclusief doos) 20.5kg

EAN code 4948570120468

ALGEMEEN05

MECHANISME06

INBEGREPEN ACCESSOIRES07

POWER-MANAGEMENT08

DUURZAAMHEID09

AFMETINGEN / GEWICHT10
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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.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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