
Benzersiz 4'ü 1 arada LED SMD düzeni - daha
pürüzsüz ekran yüzeyi, geniş görüş açısı ve daha
sağlam tasarım

Basit üç adımlı süreç - kurulum süresi günlerden
saatlere önemli ölçüde azalır

Optoma TapCast pro uygulamasıyla BYOD - bir
düğmeye dokunarak kablosuz olarak dört adede
kadar cihaz

ECO dostu <0,5 W bekleme modu - ErP
düzenlemelerine uygundur ve enerji
maliyetlerinden tasarruf sağlar

QUADZilla, size her türlü eğitim, kurumsal veya perakende iç mekan uygulamasında üst düzey performans sağlayabilen hepsi bir arada

paket çözümü sunan bir Full HD 1080p 163" (3,60 x 2,00 m) LED ekrandır.

600 nit parlaklık, üç adımlı basit bir işlem ve sektör lideri dahili ölçekleyici anahtarlayıcı, müşterilerinizin benzersiz bir kalitenin keyfini

çıkarmasını ve içeriğe odaklanmasını sağlayacaktır.

https://tr.optomaeurope.com

FHDQ163
QUADZilla 163" hepsi bir arada QUAD LED ekran



Specifications

EAN: 5055387664319, Colour: Black

Ekran

Ekran çözünürlüğü 1080p Full HD (1920x1080)

Ekran boyutu (diyagonal) 163"

Ekran boyutu 360 x 202.5

Minimum izleme mesafesi 1.9m

Parlaklık (kalibrasyondan
önce)

600nits

Parlaklık (kalibrasyondan
sonra)

600nits

Zıtlık 5000:1

Ürün Boyutları 3603.3 x 79 x 2028.4

Net ağırlığı 191 kg

Ekran işleme

Ölçekleyici-değiştirici Built-in

Gönderen Built-in

LED'ler

Piksel aralığı (Y x D) 1.875mm

piksel başına LED 3

piksel

Piksel yapılandırması QUAD SMD

LED yüz rengi Black

Piksel çözünürlüğü (genişlik) 128pixels/module

Piksel çözünürlüğü (yükseklik) 72pixels/module

Alan başına piksel 284.444pixels/m2

Modül

Aktif modül genişliği 3603.3mm

Aktif modül yüksekliği 2028.4mm

Standart aktif modül alanı 7.29m2

Görüş açısı - yatay 170°

Görüş açısı - dikey 170°

Yüzey Black

Depolama sıcaklığı aralığı -10°C - 60°C°C

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Renk

renk sayısı 281(trillions)

Yenileme hızı 3.840Hz

Parlaklık

Parlaklık (kalibrasyondan
önce)

600nits

Parlaklık (kalibrasyondan
sonra)

600nits

Kontrast Oranı 5.000

Parlaklık kontrol seviyeleri 100

Güç

Giriş gücü (maks) 3.000watts per panel

Diğer

Ömür 100.000

bağlantı

Bağlantılar Inputs 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A, 2 x

USB-A hizmeti, 1 x USB-B hizmeti

Outputs 1 x RS232, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDMI

Control 1 x HDBaseT, 1 x RJ45
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