
PN-Y556

55" (138,8 CM) SKJERM FOR PROFESJONELL
24/7 DIGITAL SKILTING
1920 X 1080 PIKSLER / 450CD/M2
DIGITAL SKILTING INKLUSIVE HØYTTALERE
7+7W OG INNEBYGGET USB MEDIA SPILLER
KONTRAST 1100:1
LED, EDGE
DESIGN MED SLANK RAMME
PORTRAIT, LANDSCAPE, FACE-UP OG FACE-
DOWN INSTALLASJON ER MULIG
IPS DISPLAY TEKNOLOGI

Sharp har kreert en ny og spennende serie med skjermer som er robuste og enkle i bruk.Serien er ideell for et bredt
nedslagsfelt, inklusive butikk-, resepsjon- , kontor- og offentlige områder. Med et elegant utseende, tiltalende slank ramme og
en diskrèt utforming, tilbyr den siste generasjonen av PNY-skjermer en enkel og problemfri bruk av virkelig profesjonelle
produkter.

Den nye PNY 55” (138,8 cm) er designet for intenst døgnkontinuerlig bruk (24/7) og i tillegg tilbyr produktet en kraftig,
innebygget USB-media spiller – intet behov for ekstra hardware eller unødvendig kabling – visning av bilder og film utføres
lekende lett.

Siste generasjons LED bakgrunnsbelyst display som tillater ekstremt tynne rammer og fysisk liten produktdybde vil kunne bli et
elegant tilskudd til ethvert prosjekt hvor digital skilting er et mål. PN-Y556 kan installeres stående, liggende, face-up og face-
down for å sikre at visning kan foretas, nesten uavhengig av 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 det ytterligere en grunn til at Sharp’s LCD skjermer kan benyttes til å vise din bedrifts
fulle forretningspotensiale.

Det nedlastbare programmet, Sharp Content Distributor (SCD) er et effektivt verktøy som tillater at man enkelt kan laste opp og
tidsbestemme fremvisning av bilder og film over nett (LAN) til den innebygde mediaspilleren. SCD-programmet gjør det mulig å
identifisere og velge hvilken som helst av den siste serien PN-Y modeller i nettverket. Man kan kontrollere enkeltskjermer eller
grupper av disse og bestemme tidsforløp og innhold. Via nettverket kan man laste opp filer til tilkoblet USB-minne eller SD-kort
som deretter vil spille av innholdet via den innebygde mediaspilleren. SCD-programmet kan også laste opp innhold trådløst
dersom egnet trådløst SD-kort ( Toshiba FlashAir TM) er benyttet sammen med skjermen.

http://www.sharp.no
http://www.sharp.no/cps/rde/xpdp/no/PNY556/11510
http://www.sharp.no/cps/rde/xpdp/no/PNY556/11510


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):  450
Kontrastforhold:  1100:1
Displayfarger:  16.77 Million
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms:  12
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10:  178/178

NØKKELSPESIFIKASJONER

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

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz):  100 - 240/50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX):  105
Strømforbruk (W) (Standby):  0.5
Driftstemperatur (oC):  5 - 40
Luftfuktighet (%):  20 - 80
Varmestråling (BTU/h) MAX:  358

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

CE, CB-rapport:  
Kvikksølvinnhold (mg):  0

VEKT OG MÅL 

Rammstørrelse (V/H) mm:  9.5
Rammestørrelse (Ø/N) mm:  9.5/15.6
Produktdimensjoner (B/H/D) mm:  1233/710/46
Produktvekt uten stand (Kg):  18

INSTALLASJON

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

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI:  1
DVI-D:  1
VGA:  1
Audio 3,5 mm jack:  1
Audio RCA H-V:  1

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DVI-D:  1
Audio RCA H-V:  1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN:  1
RS232C UT:  1
LAN-port:  1
USB:  1
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