
PN-80SC5

BIG PAD FOR UNDERVISNING OG KONTORMILJØ
80” (203,2 CM), OPPLØSNING 1920 X 1080
PUNKTER
RASK OG RESPONSIV INFRARØD (IR)
10-PUNKTS BERØRING, OPP TIL 4 BRUKERE
BENYTTER SEG AV ”OPTICAL BONDING” FOR Å
SIKRE FANTASTISK GJENGIVELSESKVALITET
FREEZE-FRAME OG BLACKOUT KNAPP FOR
STØRRE BRUKERKONTROLL
SHARP PEN-PROGRAMVARE FOR INTUITIV
SKRIVING, TEGNING OG ENDRING
2 INNEBYGDE HØYTTALERE (2X10W) MED KLAR
OG FYLDIG LYD
SHARP DISPLAY CONNECT FOR SENESTE BYOD
TILKOBLINGSTEKNOLOGI

Sharp’s PN-80SC5 er den første i den markedsledende BIG PAD-serien av Touch-skjermer som benytter seg av ”optical
bonding” for å sikre overlegen gjengivelseskvalitet, samtidig som ytterst presis berøringsfunksjonalitet ivaretas. Dette gir
brukeren en større og bedre kontroll uavhengig av om man skal undervise, presentere eller lede en gruppe gjennom et prosjekt.

I et klasserom, et foredragsrom eller i et kontormiljø vil den som fremlegger et budskap sette umåtelig pris på å kunne ha direkte
tilgang til funksjoner som Freeze-frame som tillater å fryse eksisterende bilde på skjermen samtidig som man kan arbeide på
den tilkoblede enheten uten å forstyrre tilhørerne og uten å måtte koble seg fra skjermen. I tillegg har man tilgang til Blackout-
knappen som slukker fremvisningen av eksisterende bilde og tillater at oppmerksomheten rettes mot personen som underviser.
Disse to funksjonene vil i fellesskap medføre at oppmerksomheten og tilstedeværelsen til samtlige tilhørere vil være optimal og i
ytterste konsekvens vil man lettere kunne ta viktige avgjørelser.

10-punkts IR-teknologien fra Sharp medfører ekstremt rask og nøyaktig berøringsopplevelse, noe som inngir tillit til produktet og
meget god kontroll over situasjonen. Dette vil igjen medføre at BIG PAD’en vil føles som et naturlig verktøy og et verdifullt
tilskudd til det samarbeidet som ethvert møte fortjener. Man vil, ganske enkelt, oppnå mer i form av effektivitet, kreativitet og
gjennomføringsevne.

Sharp’s programvare for optimalisert gruppearbeid og mulighet til å visualisere kreativitet, medfører at produktivt samarbeid blir
et oppnåelig mål. Den intuitive PEN programvaren kan kjøres på en ekstern PC og åpner for nye måter å dele informasjon,
ideer og vyer på.Å sluttføre prosjekter og komme til en konklusjon som igjen vil medføre at avgjørelser kan tas, vil enhver bruker
sette pris på. Den siste versjonen vil utnytte Windows driveren, Pen Digitizer, til det fulle. Å veksle mellom penn-basert og finger-
basert kontroll går lekende lett og du kommer ikke engang til å merke overgangene!

Å bruke BIG PAD kan gjøres enda mer funksjonabelt ved å ta i bruk Sharp Display Connect applikasjonen, noe som tillater at
innhold som befinner seg på håndholdte enheter med letthet kan deles over skjermen. På denne måten kan tilhørerne også
være med og påvirke diskusjoner og prosjekter. Touch-wieving applikasjonen vil i tillegg tilby et brukergrensesnitt som er enkelt
å bruke og som tillater at data som er laget i forskjellige applikasjoner kan deles og vises frem på en oversiktlig måte.

http://www.sharp.no
http://www.sharp.no/cps/rde/xpdp/no/PN80SC5/11540
http://www.sharp.no/cps/rde/xpdp/no/PN80SC5/11540


DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi:  UV2A LCD
Egen oppløsning (Pixeler):  1.920 x 1.080
Diagonal størrelse (tommer / cm):  80/203,2
Sideforhold:  16:9
Bakgrunnslysteknologi:  LED, edge lit
Lysstyrke (cd/m2):  350
Kontrastforhold:  5.000:1
Displayfarger:  16,77 million
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms:  4

NØKKELSPESIFIKASJONER

Innebygde høyttalere (W):  10 + 10
Datamaskininngang- Plug and Play:  
Skapfarge:  Black
Vifteløs:  
Annet:  Freeze Frame and Blackout Buttons

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNITT

Teknologi:  IR
Antall berøringspunkter:  10
Antall samtidige brukere:  4
Belegg / filter:  AR and AG
Kompatibilitet for operativsystem:  
Driver: Win7(32/64bit), Win8/8.1/10(32/64bit), MAC OS X 10.10/10.11/
10.12
Annet:  
Area recognition (support for eraser): Win7 (32/64bit)/Win8/8.1 (32/
64bit)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz):  100-240,50/60
Strømforbruk (W) (Drift MAX):  270
Driftstemperatur (oC):  5-35
Luftfuktighet (%):  20-80
Varmestråling (BTU/h) MAX:  920

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

Kvikksølvinnhold (mg):  0

VEKT OG MÅL 

Rammstørrelse (V/H) mm:  33/33
Rammestørrelse (Ø/N) mm:  33/60
Produktdimensjoner (B/H/D) mm:  1882/1139/127
Produktvekt uten stand (Kg):  79

INSTALLASJON

Liggende:  
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm):  VESA/4/600x400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI:  3
VGA:  1 (Mini D-SUB 15 pin)
Komponent:  1 (switchable)
Kompositt:  1 (Mini D-SUB 15 pin)
Audio 3,5 mm jack:  1
Audio RCA H-V:  1

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack:  1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN:  1
USB:  1
Annen:  1 (USB for Service (covered))

TILBEHØR

Programvare:  SHARP Pen Software, SHARP Display Connect
Pennebrett:  1 pc.
Penn:  1 pc.
Sletter:  1 pc.
Annet:  
2pcs. protection cover for hole of stand/1 pc. European Energy Label
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