
NEC MultiSync® X754HB
Objednací kód: 60003913 NEC LCD 75" Specialty Large Format Display

Nový X754HB - ohromující viditelnost ve světlém světě

Propojení se zákazníky nebylo nikdy jednodušší, inteligentnější nebo jasnější
jako s úplně novým NEC X754HB. Díky této 75” obrazovce s vysokým jasem
je zaručené, že vaše reklamní kampaň nebo důležité informace, jako jsou
údaje o letech, budou pro vaše publikum viditelné při jakýchkoliv světelných
podmínkách, ať už na veřejných místech, ve výkladech obchodů nebo na
letišti. Volitelný senzor osob automaticky rozpozná diváky a nastavení
obrazovky se upraví tak, abyste si mohli být jisti, že vaše zpráva bude zářit v
davu. Vysoce výkonný displej zaujme zákazníky díky ohromujícímu
vizuálnímu zážitku, a to i kdyby měli sluneční brýle; pomocí
programovatelného senzoru okolního osvětlení se zároveň minimalizuje
použití energie, pokud ji není zapotřebí.

Vysoká spolehlivost navržená pro nízké celkové náklady a stabilní kvalita
obrazu se dosahují díky použití komerčních komponentů a inteligentního
řízení teploty, které poskytuje rovnoměrné rozložení tepla hlavně v náročných
podmínkách, např. při přímém slunečním záření - inteligentní a ekologické
řešení, jenž vám umožní zůstat v kontaktu s publikem 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu, při poskytování ohromující viditelnosti ve světlém světě.

VÝHOD

Programovatelný senzor okolního osvětlení - automatické nastavení jasu
v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně
čitelný, nebyl pře jasen, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje
nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné
podmínky pro oči.

Připravenost na budoucí technologie s bezdrátovým rozšířením OPS -
zdokonalte výkon svého displeje kdykoliv bez potřeby použití externích
kabelů nebo zařízení.

Pohodlná instalace a nastavení s technologií NFC - integrovaný čip
technologie pro počáteční konfiguraci displeje pomocí zařízení NFC s
podporou technologie s nainstalovanou aplikací společností NEC pro systém
Android.

Automatická reakce na přítomnost osoby - Senzor přítomnosti osoby
přepne displej z velmi nízkého do provozního jasu nebo změní vstupy, pokud
se někdo octne v zóně blízkosti. Tuto volitelnou funkci lze používat i na
kreativní zobrazování nápisů nebo minimalizaci nepotřebné spotřeby
energie.

Připravené na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu - se spolehlivými komponenty na průmyslové úrovni a důvěryhodným
výkonem NEC.

Vylepšená ergonomika - díky 8-bitovému výkonu panelu S-PVA pro
spolehlivou reprodukci barev a speciálnímu optickému filtru Quarter Lambda
na zaručení čitelnosti ve vnějším prostředí i přes polarizované brýle.

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s
programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená
zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.

Provoz i na přímém slunečním světle - s povrchovou vrstvou LCD panelu
odolnou proti teplotám zvládá přímé sluneční světlo bez efektů ztmavení.

This document is © 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications
are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 11.01.2016 www.nec-display-solutions.com



NEC MultiSync® X754HB - TECHNICKA SPECIFIKACE

DISPLAY Technologie panelu 1/4 lambda filtr a záření; S-PVA s přímým LED podsvícením a lokálním tlumením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm] 1,650 x 928

Velikost obrazovky [palce/cm] 75 / 191

Jas [cd/m²] 2500, 1500 Eco (nastavení zásilky)

Kontrastní poměr (typ.) 5000:1

Pozorovací úhly [°] 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Doba odezvy (typ.) [ms] 6 (grey-to-grey)

Haze Level [%] 1

Podporování orientace Na výšku; Na šířku

SYNCHRONISATION RATE Horizontální frekvence [kHz] 31.5 - 91.1 (analog and digital)

Vertikální frekvence [Hz] 50 - 85

RESOLUTION Nativní rozlišení 1920 x 1080 at 60 Hz

Podporované na rozhraních DisplayPort a HDMI 3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p
(50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)

Podporované pouze na rozhraní HDMI 4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)

CONNECTIVITY Analogový video vstup 1 x D-sub 15 pin

Digitální video vstup 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Analogový audio vstup 2 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup 1 x HDMI; Port pro obrazovku

Ovládání vstupu kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

Digitální video výstup 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x přes výstup DisplayPort; 1 x rozhraní pro rozšiřující slot

Analogový video výstup zdířka 3,5 mm

Ovládání výstupu LAN 100Mbit

Dálkové ovládání IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input

VOLITELNÝ OPS SLOT Technologie slotů Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

Zapínací proud [A] max. 10

Spotřeba energie [W] max. 61

Napětí/Proud [V/A] 16/4

ROZHRANÍ PRO ROZŠIŘUJÍCÍ SLOT Technologie slotů analogové a dititální rozšíření rozhraní (NEC standard)

SENZORY Senzor okolního osvětlení programovatelné spuštěné činnosti

Lidský senzor Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti

Teplotní senzor Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti

NFC senzor ZabuZabudované, 2cm rozsah, potřebná bezplatná aplikace NEC Android

ELECTRICAL Spotřeba energie [W] 504 Eco (nastavení zásilky), 820

Power Savings Mode [W] < 0,5 (ECO Standby); < 1

Power Management VESA DPMS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS Operating Temperature [°C] +0 to +40

Operating Humidity [%] 20 to 80

MECHANICAL Rozměry (W x H x D) [mm] bez podstavce: 1 694 x 972 x 146

Hmotnost [kg] Without stand: 62

Tloušťka rámečku [mm] 21

VESA montáž [mm] 4 holes; 400 x 400 (FDMI); M8

DALŠÍ FUNKCE Speciální Charakteristika Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatické poplašné e-maily; HTTP Server; Image flip; NaViSet Administrator 2; Point Zoom
Function; Programmable 10-bit LUT with 3 memory banks; Sticky Note Function in OSD; User readable log function

Bezpečnost a ergonomie C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI

Audio funkce Integrované reproduktory (10 W + 10 W); Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)

Obsah balení CD-ROM (Uživatelský manuál/manuály); Display; Dálkové ovládání; kabel DVI-D kabel; Power Cable

Záruka 3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky

Provozní hodiny 24/7

AVAILABLE OPTIONS Příslušenství Mluvčí (SP-RM1); Stojan (ST-801); Trolley (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW T XL L+P)

Rozšíření rozhraní SB3-AB1 analogové: Audio; Komponent; Kompozit; S-Video
SB3-AB2 analogové: Audio; RGBHV
SB3-DB1 digitální: 2 x HDMI

OPS HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi

GREEN FEATURES Energy Efficiency Ambient light sensor; Carbon savings meter; ECOMode; Lidský senzor; Roční spotřeba energie: 735 kWh (na základě 4 provozních hodin
za den); Třída energetické účinnosti: D

Ecological Materials Manuály na CD; Optional feet


