
Produktový list

Kde chcete hodně říci, ale je málo místa

Tento prodloužený 42palcový displej, který poskytuje prostorově efektivní vizualizaci ve stísněných prostorech, jako jsou chodby a
regály v prodejnách, nabízí výrazný ultra širokoúhlý poměr stran 16:4. Zatímco vysoká přizpůsobivost zahrnuje orientaci na šířku i
na výšku, což je ideální pro oblast s omezeným prostorem, tvorba obsahu zůstává nadále jednoduchá a nenáročná. Obsah je
ostrý a jasný s přesvědčivou čitelností i v pronikavě osvětleném prostředí s vysokou úrovní jasu 700 cd/m² v kombinaci s
povrchem tlumícím světelné odrazy. Moderní tenký design vytváří elegantní digitální povrch, který se dokonale hodí do okolní
architektury a bezproblémově zapadá do každého prostředí.

42palcový ultra širokoúhlý model MultiSync® BT421 je vynikající volbou pro digitální prezentaci v maloobchodě, dopravních
uzlech, restauracích rychlého občerstvení a ve všech ostatních stísněných veřejných prostorech.

Výhody

Prostorově efektivní displej – mimořádně široký poměr stan obrazovky 16:4 s výškou displeje pouze 28.9 cm umožňuje
instalaci ve stísněných prostorech a zajišťuje ostrý a příjemný obraz.

Odolný a spolehlivý – displej je utěsněný, aby se zabránilo vniknutí prachu dovnitř, a dlouhodobý spolehlivý provoz zajišťuje
široký rozsah provozních teplot od 0-50°C.

Jednoduché přizpůsobování obsahu – integrovaná funkce ořezání umožňuje sledování obsahu v poměru 16:9 a zároveň
aktivní zobrazování obsahu v poměru 1920 x 480 v horní a dolní části displeje.

Cenově výhodné a flexibilní přehrávání médií – rozdělte jednotný obsah ve Full HD rozlišení na dvě oddělené skupiny pomocí
uzavřeného cyklu pro následné instalace, kterým bude stačit jediný zdroj na napájení dvou obrazovek, což povede k úspoře
peněz.

Vynikající čitelnost v prostředích s jasným osvětlením – jasné přehrávání obsahu díky vysokému výstupu jasu v hodnotě až
700 cd/m² a antireflexnímu povrchu obrazovky přináší dobře viditelné zprávy i těch nejnáročnějích a nejrůznějších podmínkách
prostředí.

Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnů v týdnu – úzkostlivý výběr průmyslových součástek
a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používání doprovázejí působivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

Úsporná správa zařízení – správu všech připojených zařízení NEC lze provádět z centrálního umístění, čímž se v případě použití
softwarového nástroje the NaViSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

MultiSync® BT421
LCD 42" Stretched Large Format Display
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Informace o výrobcích
Název výrobku MultiSync® BT421
Skupina produktů LCD 42" Stretched Large Format Display
Objednací kód 60004365

Display
Technologie panelu VA s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W
x H) [mm]

1,039.7 x 259.9

Velikost obrazovky [palce/cm] 42 / 107.2
Aspect Ratio 16:4
Rozteč bodů [mm] 0.542
Jas [cd/m²] 700
Kontrastní poměr (typ.) 4000:1
Pozorovací úhly [°] 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn] 1,073 (10bit)
Doba odezvy (typ.) [ms] 8 (grey-to-grey)
Haze Level [%] Pro (44)
TNi [°C] 110
Podporování orientace Na výšku; Na šířku

Resolution
Nativní rozlišení 1920 x 480
Podpora na digitálním a
analogovém výstupu (PC)

1920 x 1200;
1920 x 1080;
1920 x 960;
1920 x 480;
1680 x 1050;

1600 x 1200;
1440 x 900;
1400 x 1050;
1366 x 768;
1360 x 768;

1280 x 1024;
1280 x 800;
1280 x 768;
1280 x 720;
1024 x 768;

800 x 600;
640 x 480

Connectivity
Digitální video vstup 2 x DVI-D (with HDCP)
Ovládání vstupu LAN 100Mbit; RS232
Digitální video výstup 1 x DVI-D

Electrical
Spotřeba energie ECO/max.
[W]

50 transport; 75 (max.)

Power Savings Mode [W] < 0.5; < 2 (Networked Standby)
Power Management VESA DPMS

Environmental Conditions
Operating Temperature [°C] +0 to +50
Operating Humidity [%] 20 to 90

Mechanical
Rozměry (W x H x D) [mm] 1 059,9 x 288,9 x 64,7
Hmotnost [kg] 9.3
Tloušťka rámečku [mm] 14.7 (bottom); 7.9 (left and right); 9,8 výše
VESA montáž [mm] 200 x 100 (FDMI); 4 holes; 400 x 100 (FDMI); M6
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Available Options
Příslušenství Stropní držák (PDC BT S(single sided); PDC BT D (dual sided); PD Pole S, PD Pole M, PD Pole L,

PD Pole XL); Upevnění na stěnu (PDW BT L)

Environmentální vlastnosti
Energy Efficiency Třída energetické účinnosti: C

Další funkce
Speciální Charakteristika NaViSet Administrator 2; Trim Function
Bezpečnost a ergonomie CE; REACH; RoHS; SASO
Záruka 3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté

prodloužení záruky
Provozní hodiny 24/7

CE RoHS
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