
Parlak, 1,5 mm piksel aralığı - geniş görüş açısı
LED ekran

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

Daha uzun sürekli çalışma için 7/24 Kullanım* -
Optoma AIO ekranları, 7/24 kullanılmak üzere
tasarlanmıştır ve ekranınızın ihtiyacı ne olursa
olsun size kesintisiz kullanım sunar.

Çevre dostu <0,5 W bekleme modu - enerji ve
maliyet tasarrufu için ErP düzenlemelerine
uygunluk

Tamamen optimize edilmiş 130” (2,88 x 1,62 m) FHDS130 SOLO LED
ekran, kutudan çıkar çıkmaz hızlı ve kolay kurulum için Full HD 1080p
hepsi bir arada çözümdür.

Üç adımlı basit bir süreçle, geleneksel bir LED yapı ve kurulumunun karmaşıklığı ortadan kalkar. Bu benzersiz ön yapım süreciyle, gereken
kurulum süresi günlerden saatlere önemli ölçüde azalır.

https://tr.optomaeurope.com

FHDS130
Tamamen optimize edilmiş 130" hepsi bir arada SOLO LED ekran



FHDS130, kutudan önceden kalibre edilmiş olarak çıkar ve görüntünün anında kullanım için optimize edilmesini sağlar.

Bu güçlü ekran ayrıca, açıldığında düşük güç tüketimi ve enerji ve maliyet tasarrufu için ErP düzenlemelerine uygun, çevre dostu <0,5 W

Specifications

EAN: 5055387665330
Ekran

Ekran çözünürlüğü 1080p Full HD (1920x1080)

Ekran boyutu (diyagonal) 130"

Ekran boyutu 291.9 x 165.9

Minimum izleme mesafesi 1.5m

Parlaklık (kalibrasyondan
önce)

800nits

Zıtlık 5000:1

Ürün Boyutları 2919 x 71 x 1659

Net ağırlığı 125 kg

Ekran işleme

Ölçekleyici-değiştirici Built in scaler-switcher

Gönderen Built in sender

LED'ler

Piksel aralığı (Y x D) 1.5mm

piksel başına LED 3

piksel

Piksel yapılandırması SMD 3-1

LED yüz rengi Black

LED boyutu SMD1010

Piksel çözünürlüğü (genişlik) 160pixels/module

Piksel çözünürlüğü (yükseklik) 90pixels/module

Alan başına piksel 444.444pixels/m2

Modül

Aktif modül genişliği 2.919mm

Aktif modül yüksekliği 1.659mm

Standart aktif modül alanı 4.6656m2

Görüş açısı - yatay 140°

Görüş açısı - dikey 140°

Giriş koruması (ön) IP40

Giriş koruması (arka) IP20

Yüzey Black

LED sabitleme Front access

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

Çalışma sıcaklığı aralığı 0°C - 40°C

Renk

Gri tonlamalı işleme derinliği 16bits

renk sayısı 281(trillions)

Yenileme hızı >3000Hz

Parlaklık

Kontrast Oranı 5.000

Parlaklık kontrol seviyeleri 100

Güç

Giriş gücü (maks) 3.000watts per panel

Güç kaynağı 200 - 240V

Diğer

Ömür >100000

Montaj çerçevesi Optional

bağlantı

Bağlantılar Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x
RS232, 1 x USB-B hizmeti, 2 x USB-A, 1 x USB-A hizmeti, 1
x HDBaseT

Outputs 1 x Ses 3,5 mm
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