
PROLITE TF6537UHSC-B1AG

 

 

TOUCH TECHNOLOGY - CAPACITIVE
Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van
een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-
panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger
(met of zonder handschoen) een miniscuul elektrisch signaal
afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze
extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en
betrouwbaar. Het systeem werkt zelfs als het glas door
molest is ingekrast! Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt
aangestuurd door een vinger (al dan niet met handschoen) of
een speciale stylus

 

PALM REJECTION FUNCTIE
Palm rejection is een manier om het signaal van een vinger te
negeren tijdens het gebruik van de pen-modus. Wanneer u het
scherm aanraakt met een pen wordt de palm rejection
geactiveerd en zal het scherm de vinger-contact niet
herkennen. Als het scherm gedurende 1 seconde niet wordt
aangeraakt met een pen, wordt deze automatisch terug gezet
naar de vinger-modus.

Veelzijdige 65 inch monitor met PCAP touch technologie en 50 touch punten

De ProLite TF6537UHSC-B1AG is een indrukwekkend scherm dat beschikt over 3840x2160 (RGBW) resolutie. Het biedt een

gigantisch kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm. De hoge DPI (dots per inch) verzekeren

een ongelooflijk scherp en helder beeld. Door de PCAP 50 punts touch-technologie, levert dit scherm een naadloze en accurate

touch ervaring. De IPS panel technologie met LED achtergrondverlichting garandeert een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog

contrast vanuit elke kijkhoek. De TF6537UHSC-B1AG is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage

zoals instore-retail, infozuilen, kiosks en interactieve presentaties.



1. PANEL

BEELDDIAGONAAL 65"; 165cm

TOUCHSCREEN TECHNOLOGIE
projective capacitive, multitouch (50 compatibele touch punten - HID, alléén met ondersteunend

besturingssysteem), geactiveerd door vinger of stylus

TOUCH PUNTEN 50

PANEEL IPS LED-Backlit, AG80 Coated Glass

GLAS DIKTE 5 mm

GLAS HARDHEID 10H minimaal

ZICHTBAAR FORMAAT (H X B) 805.6 x 1430.4 mm; 31.7" x 56.3"

REACTIETIJD 8 ms

CONTRAST 1000 : 1 typisch

HELDERHEID 500 cd/m² typisch

HELDERHEID 400 cd/m² met touch panel

INKIJKHOEK horizontaal/verticaal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; omhoog/omlaag: 89/ 89°

AANTAL KLEUREN 16.7 miljoen

DOT PITCH (VERT. X HOR.) 0.372 x 0.372 mm

OPTIMALE RESOLUTIE 3840 x 2160 (RGBW) (8.3 megapixel)

HORIZONTALE FREQUENTIE 30 - 135 KHz

VERTICALE FREQUENTIE 24 - 75 Hz

SYNCHRONISATIE Separate Sync

BEELDVERHOUDING 16 : 9

LICHT OVERDRACHT 80%

MAX. CONTINUE BEDRIJFSDUUR 24 uur/dag

ANTI-GLARE COATING ja

2. SIGNAALINGANGEN

VIDEO IN 4x HDMI, DisplayPort

VIDEO OUT DisplayPort (daisy chainable)

AUDIO OUT luidsprekers

AANSTURING RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), USB (touch), IR verlengkabel

3. KENMERKEN

PLUG & PLAY VESA DDC2B™

INSTELLINGEN
Via OSD in 7 talen (EN, FR, ES, DE, NL, PL, RUS) en 6 bedieningsknoppen (Aan/Uit-Schakelaar,

Omhoog/Volume+, Omlaag/Volume-, Auto/Exit, Signaalkeuze/OK, Menu)



GEBRUIKERSINSTELLINGEN

beeldfunctie (beeldscherm rotatie, LR ratio, invoer wissel, PIP positie, PIP transparantie, PIP formaat)

select regio, beeld (backlight, helderheid, contrast, scherpte) kleur (gamma, temperatuur, effect,

formaat, tint, verzadiging) geavanceerd (aspect verhouding, overscan, DP optie, DP MST)

ingangsselectie, geluid (volume, dempen, geluidsbron) schema (schema aan/uit, huidige tijd, timer

instellen, input selectie, reset) overige instellingen (reset, menu tijd, OSD H. Positie, OSD V. Positie, taal,

transparantie, rotatie, randbreedte, randkleur, ventilator, model informatie, LAN, wake up, serie,

openingslogo, aut. uitschakeling) informatie

LUIDSPREKERS 2 x 8 W (Stereo)

DIEFSTALBEVEILIGING Kensington-lock™ voorbereid

VEILIGHEID CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front), 60950-1 ball drop test

VESA MONTAGE 600 x 400 mm

KLEUR zwart

EXTERNE BEDIENING ja

BEELD-ORIËNTATIE portrait/landscape/face-up

METALEN BEHUIZING ja

BALL DROP TEST BEWIJS ja

HANDPALM HERKENNING ja

4. ACCESSOIRES

DRIVER multi-touch: Windows® 7/8/10, Linux (3.0x) (for more details see manual p.16)

INBEGREPEN ACCESSOIRES
stroomkabel, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-kabel, IR-verlengkabel, afstandsbediening, batterij,

kabelklem, kabel-afdekklepje, guick guide handleiding, veiligheidsinstructies

OPTIONELE ACCESSOIRES wall mounts MD 052B2000 (landscape) & MD 052B1010 (portrait)

5. POWER MANAGEMENT

STROOMVOORZIENING AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

VOEDING intern

ENERGIEVERBRUIK 105 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus

ENERGIEBEHEER VESA DPMS

6. EU ENERGIELABEL

ENERGIE EFFICIËNTIE KLASSE A+

Informatie op basis van Regelement (EU) Nr. 1062/2010. 
*Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkerlijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie
wordt gebruikt.

7. AFMETINGEN

GROOTTE (B X H X D) 1530.5 x 905.5 x 67.5 mm

GEWICHT 60 kg



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.
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