Velký interaktivní systém

Q-Line

DotykovÝ SYSTÉM
FrameXX TAB
 využívá špičkový PHILIPS EDGE
AMVA Full HD monitor řady Q-Line
ve velikostech 32“ – 55“
 vestavěný počítač Android,
all-in-one řešení

 zobrazovací panel chráněný 4 mm
kaleným sklem
 díky barevným variacím dřevěného
rámu vhodný do mnoha interiérů
 hloubka systému pouze 4 cm

 2-dotykové ovládání
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 Rozměry: 81–132 cm x 50–80 cm x 4 cm
(velikost úhlopříčky 32” – 55” )
 Dřevěný rám z masivu (olše)
 Barevné varianty: přírodní, třešeň,černá, bílá
dostupných více než 30 rámů na zakázku
 PHILIPS Q-LINE AMVA průmyslový full HD panel
EDGE LED Backlight, pohled +/- 178°, vysoký
kontrast, jasný a živý obraz, MTBF 50 000 hod.
 Velmi nízká průměrná spotřeba
(38 W = 32” , 68 W = 46”, 106 W = 55” )
 Velmi jednoduchá výměna rámu
 OS Android 4.4.2
 Procesor quad-core AmLogic S802 4 x 2,0 GHz,
1 GB flash RAM, 8 GB flash NAND, neutrální
firmware, podpora Google Play Market
 Orientace na šířku / na výšku
 1 x USB,
 1 x Wi-Fi N (2,4/5GHz), 1 x LAN
 Výkonná Wi-Fi anténa
 2 x 7 W reproduktory
 Průhledný 3 m napájecí kabel

DotykovÉ RÁMY
 Dodatečné přídavné řešení, umožňující z jakéhokoliv monitoru či dokonce
TV vytvořit okamžitě více-dotykové zařízení
 Malé rozměry – lehký skládací hliníkový rámeček o průřezu 9,6 x 21 mm
 Jednoduchá instalace – rámeček se připevní (není třeba kalibrace), zapojí
se USB kabel a lze okamžitě pracovat (u OS podporujících nativně dotykové
ovládání)
 Jednoduché používání – rámeček nevyžaduje další součásti ani skleněnou
odraznou plochu. Nicméně, použití skla se rozhodne doporučuje, jelikož
minimalizuje možnost poškození vlastního zobrazovacího panelu (např.
nehty...)
 Podporovány jsou všechny nejrozšířenější počítače (operační systémy) –
Windows 8, 7, Vista, XP, Linux, Android, MAC OS...
 U mnoha systémů není třeba doinstalovávat ovladače a rám pracuje ihned
po připojení do USB (např. Win 8 )
 Přesnost pozice +/- 2 mm
 Snímané rozlišení 4096 x 4096 bodů
 Dotykový systém je imunní proti slunečnímu svitu
 Systém chráněn 69 patenty
 Základní model: Podporuje až 4 současné dotyky
Dostupné velikosti 32“ – 82“
Napájení i připojení pomocí jednoho USB 2.0 kabelu
 Pokročilý model s podporou až 32 dotyků současně
 Model pro instalaci velkých panelových stěn o rozměru až 2 m x 10 m
 Atraktivní ceny
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