PN-R556

55" (138,8 CM) SKJERM FOR PROFESJONELL
24/7 DIGITAL SKILTING
1920 X 1080 PIKSLER / 700CD/M2
FLEKSIBEL INSTALLASJON MED MULIGHET FOR
UTBYGGING VIA MINI-OPS UTVIDELSESSPOR
KONTRAST 1300:1
LED, EDGE
SLANK RAMME MED HØYTTALERE 10W + 10W
PORTRAIT, LANDSCAPE, FACE-UP OG FACEDOWN INSTALLASJON ER MULIG
IPS DISPLAY TEKNOLOGI

Sharps nye PN-R serie setter en ny standard når det kommer til pålitelighet og utvidelse.Produktene har blitt spesial-designet
for å møte en rekke brukerkrav. Disse retter seg mot kontrollrom, 24/7-virksomheter, butikk-visualisering, transportskilting,
anvisninger, resepsjonsområder og andre private og offentlige rom.Med et elegant utseende og 700cd/m2 lysstyrke vil denne
siste rekken av produkter kunne tilby kvalitet, pålitelighet og bekymringsfri drift samtidig som produktet også kan utvides i
funksjonalitet ved hjelp av Intel® MiniOPS.
Den helt nye PN-R 55” (138,8 cm) er designet for krevende lysforhold og med krav til 24/7 drift samtidig som det støtter Intel®
Mini-OPS utvidelsesspor. Glem kabling når man benytter seg av de ekstra funksjonalitet som utbyggingen tilbyr. PN-R serien
setter standard for bruksområder hvor pålitelighet, produktegenskaper og krav til bildekvalitet og lysstyrke er satt i høysetet.
Dette er digital skilting for bruk når som helst og hvorsomhelst.
Med siste generasjons LED-teknologi som tillater et nytt nivå med hensyn til design, vil Sharps 55” PN-R556 være et elegant
tilskudd til ethvert miljø hvor digital skilting er et ønske og behov. Med en pålitelighet av klasse, robusthet og tilnærmet
selvforklarende bruk, kan denne skjermen bli installert enten i portrett eller landskaps modus, hengende fra tak eller satt opp i
vinklet konfigurasjon.
Den innebygde funksjonaliteten med lenket tilkobling (Daisy Chain) via DVI-D video tilkobling, tillater at opptil 5 enheter kan
kobles sammen for speilet visning. Her er ytterligere en grunn til at Sharp’s LCD skjermer kan benyttes til å vise din bedrifts fulle
forretningspotensiale.
Det nye Intel® Mini-OPS utvidelsessporet er basert på en velkjent OPS industri standard som vha redusert format-faktor
utnytter siste generasjon av energisparende chipset fra Intel. En rekke oppgraderingsmoduler er tilgjengelige, herunder trådløs
kommunikasjon (PN-ZB03W), HDBaseT (PN-ZB03H) og integrert PC-kontroller (PN-ZB03C). Denne type utbyggingsmulighet
sørger for at PN-R serien tilbyr maksimal utnyttelsesgrad og fleksibilitet i forhold til funksjonalitet.

NØKKELSPESIFIKASJONER

DATA FOR DISPLAYMODUL
Panelteknologi: LCD IPS
Egen oppløsning (Pixeler): 1920 x 1080
Diagonal størrelse (tommer / cm): 55/138.8
Sideforhold: 16 : 9
Bakgrunnslysteknologi: EDGE LED
Lysstyrke (cd/m2): 700
Kontrastforhold: 1300:1
Displayfarger: 1.07b
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: 8
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10: 178/178

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ
Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): 100-240/50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX): 175
Driftstemperatur (oC): 0 to 40
Luftfuktighet (%): 20 to 80
Varmestråling (BTU/h) MAX: 597

VEKT OG MÅL
Rammstørrelse (V/H) mm: 7.8
Rammestørrelse (Ø/N) mm: 7.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm: 1231 x 702 x 57
Produktvekt uten stand (Kg): 25

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

24/7 Driftssertifisert:
Innebygde høyttalere (W): 10 x 10
Datamaskininngang- Plug and Play:
Strømstyring:
Skapfarge: BLACK
Vifteløs:
Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon):
Kjedekobling (Speilmodus):
Maskinvarediagnose:
Programvarestøtte for monitorkontroll:

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)
CE, CB-rapport:
Kvikksølvinnhold (mg): 0

INSTALLASJON
Liggende:
Stående:
Horisontal:
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): 4/400mm x 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG
DisplayPort: 1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack: 1

HDMI: 2
DVI-D: 1
DisplayPort: 1
VGA: 1
Kompositt: 1
Audio 3,5 mm jack: 1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)
RS232C INN: 1
RS232C UT: 1
LAN-port: 1
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