VISUAL T PRO OUTDOOR
Ecran Publicitar LCD la sol pentru exterior
Ecran Publicitar LCD la sol pentru exterior – rezistent la apă
Definiție înaltă și calitate perfectă a imaginilor
Calitate înaltă a sunetului
Ecran lizibil chiar și în condiții de luminozitate ridicată
Creat pentru a funcționa 24/7
Sistem inteligent de control al temperaturii
Unghi de vizionare confortabil de 178 de grade
Standard de rezistență la apă ip65
Sticlă laminată 9mm pvb
CARACTERISTICI
Sunt disponibile opțiuni simple de actualizare;
android, windows și rețea

Dotat cu tehnologie de reducere 3d

Sistemul inteligent de control al temperaturii va
regla și proteja produsul,
menținând cele mai înalte niveluri de performanță

Structura metalică de protecție previne orice
interferență electromagnetică externă

Raportul dintre luminozitate ridicată și contrast
reprezintă soluția pentru a oferi o publicitate perfect
vizibilă

Echipat cu ieșiri audio digitale de înaltă calitate

Utilizând tehnologia de extensie vizuală (s-pva) se va
avea un unghi de vizionare confortabil de 178 de
grade. Fără imagini deformate sau distorsiuni de
culori, vizualizare perfectă

Cu un timp de răspuns rapid de 5 ms,
estompările, distorsiunile și formele dublate vor
fi eliminate, creând o imagine dinamică perfectă
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FI?? TEHNIC?
HARDWARE

SPECIFICA?II ANDROID

SUPRAFAȚĂ

Metal + sticlă temperată

CPU

Android A83T, Octa-Core, cortex A7, 2.0Ghz

VENTILATOR

Când mediul extern se

MEMORIE

2 GB

UNIC

supraîncălzește,
sistemul de răcire se activează
în mod automat. Când mediul
extern se răcește, sistemul de
încălzire se activează în mod automat

BRIDĂ METALICĂ

Da

PORT STOCARE

USB, card SD, port SATA hard disk

SISTEM

Da

OS

Android 4.4.4

WiFi

Da, WiFi integrat (802,11 b/g/n);

PROTECȚIE ALIMENTARE

3G/GPS; Bluetooth (opțional)
ALTRE PORTURI

USB x 2, SD x 1, RJ45 x 1, HDMI out x 1,
Audio out x 1

SPEAKER

2 speaker integrați (10w/fiecare)

MEDIU
TEMPERATURĂ DE LUCRU

-30° +50°C (fără condensare)

UMIDITATE DE LUCRU

5% - 90% (fără condensare)

CARACTERISTICA PRINCIPAL?
55" (16:9) LCD

Ecran LCD special pentru exterior.
Retroiluminare LED directă, luminozitate 2000cd/m2, lizibil la soare.
Rezoluție ecran HD 1920x1080, unghi de vizionare 89/89/89/89.
Senzor automat, în funcție de condițiile de luminozitate ale mediului înconjurător, se reglează
mod
în
automat luminozitatea ecranului.

MODELE
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932AD110300L33
VISUAL T PRO MULTIM. TOTEM 49"
OUTDOOR
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