e-Screen

e-Screen XTX - 7500UHD

ULTRAHD

Werk zonder enige beperking: met de all-in-one touchscreen-oplossing
Onbeperkte veelzijdigheid
Een touchscreen is een van de meest veelzijdige hulpmiddelen voor
vergaderruimtes. Het is zowel een dymanisch presentatiemiddel, net als
een whiteboard waarop u kunt schrijven en tekenen, als een statisch
scherm waarop u presentaties, films en afbeeldingen kunt tonen.
Daarnaast is het door de geïntegreerde videoconferencing-apparatuur
tevens een perfect hulpmiddel voor gesprekken met personen buiten de
vergaderruimte.
Energizer
De veelzijdigheid van het scherm biedt de gebruiker een groot aantal
belangrijke voordelen. Presenteren, schrijven en tekenen op het scherm
zijn actieve processen en geven de spreker meer energie. Telkens wanneer
u naar het e-Screen loopt, krijgt u nieuwe energie. De combinatie van
het intuïtieve XTX-scherm en de Flipbox-software maakt navigatie
gemakkelijk en comfortabel. Dit helpt u uw verhaal effectief te vertellen
en uw boodschap duidelijk over te brengen. De e-Screens in deze serie
ondersteunen uw verhaal, of dat nu creatief, inspirerend of op
samenwerking gericht is. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Geen grenzen
Videoconferencing is in veel sectoren al snel de norm geworden.
Met het XTX-scherm is het nu makkelijker dan ooit om met partners,
klanten en collega’s over de hele wereld te communiceren. Deze
onbeperkte all-in-one oplossing heeft geïntegreerde camera’s, een
microfoon en voor conferencing aangepaste luidsprekers.
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De technologie voldoet aan de vereisten voor hoogwaardige
videoconferencing, zodat u zich kunt concentreren op het uitwisselen
van ideeën en informatie zonder aandacht aan de technische aspecten
te besteden.
Toegang tot alle functies
Naast alle geïntegreerde opties die u bij uw dagelijkse besprekingen
ondersteunen, is ook het XTX-scherm uitgerust met allerlei slimme
functies. Dankzij duidelijke knoppen aan de zijkant, zoals een aan/uitknop, kunnen zelfs minder ervaren gebruikers direct aan de slag.
Beter nog, de knoppen worden overbodig wanneer er op het scherm
geschreven of getekend wordt. U kunt het bijvoorbeeld met uw vingertop
bedienen en er met een zeer dunne stylus op schrijven. En om uw
geschreven notities te wissen, hoeft u er alleen maar met uw hand over
te vegen. Dit alles kan intuïtief worden gedaan, zonder een knop aan
te raken. Profiteer van al deze functies en geniet van de onbeperkte
mogelijkheden.

e-Screen

e-Screen XTX
InGlass™ actief touchsysteem
Extreem snel en nauwkeurig met 20 multi-touch punten. U kunt het met uw vingertop bedienen en er met een zeer dunne stylus
rechtstreeks op schrijven. En om uw geschreven notities te wissen, hoeft u er alleen maar met uw hand over te vegen.
Allemaal intuïtief en zonder een knop aan te raken.

Geïntegreerde
camera’s
Ideaal voor uw
videoconferenties met de geïntegreerde linkeren rechtercamera
in Full-HD. De
brede hoek
creëert een
natuurlijk beeld.

Makkelijk
toegankelijk
Voor uw gemak
zit aan de
zijkant van het
scherm een USB
3.0-poort naar
OPS PC, zodat
de computer
makkelijk
toegankelijk is.

Stereo geluidssysteem
Geïntegreerd stereo geluidssysteem dat is aangepast
voor videoconferenties. Het naar voren gerichte
systeem maakt het scherm perfect voor open
kantooromgevingen omdat het geluid naar het publiek
wordt gericht.

MULTITOUCH

Microfoon
Hoogwaardig geïntegreerd vier-kanaals microfoonsysteem voor
helder geluid tijdens uw vergaderingen. De akoestische echo- en
ruisonderdrukking elimineert storing uit de omgeving en zorgt voor
een duidelijk hoorbaar geluid.

Multi-touch:
InGlass™ actief touch
systeem

Geïntegreerde
groothoekcamera‘s
in Full HD

Vier-kanaals
microfoonsysteem

Ultra HD/4k
resolutie

Anti-reflectie
glas

Constructie zonder
ventilator

Geïntegreerd luidsprekersysteem voor
videoconferenties

Automatische
helderheidsafstelling

Ultraslank
ontwerp

OPS-slot

Unieke EasyFix© montagesystemen

LESS POWER
USAGE

Laag
energieverbruik
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SPECIFICATIES
ART.NR.

XTX-7500UHD
7-802100-75

LCD PANEL
Helderheid

370 cd/m2

Contrastverhouding
Max. kijkhoek
Responstijd (ms)

2500:1
H: 178° / V: 178°
8

Ondersteunde kleuren

1,07 miljard

Beeldschermresolutie

3840x2160

Beeldscherm beeldrasterfrequentie (Hz)
Hoogte-breedteverhouding
Paneeltechnologie
Pixelpitch

60
16:9
LCD
0,43 x 0,43

Inputresolutie
Input beeldrasterfrequentie (Hz)
Beeldschermstand

3840 x 2160px
60
Liggend

SIGNAALCOMPATIBILITEIT / CONNECTIVITEIT
Communicatiepoort
Beeldschermbediening

Ethernet (VCOM), RS-232C
Afstandsbediening, toetsenbord

Ingangen

HDMI 2.0 (3x), Display port 1.2, VGA, PC audio-in, IR extender, USB 3.0 (OPS)

Uitgangen

HDMI 2.0, audio-uit, SPDIF audio-uit

OPS-sleuf

Ja

OSD-FUNCTIES
OSD-talen

Engels, Nederlands, Frans, Duits

OSD-toetsvergrendelingsfunctie
Videowandmodus (4 x 1080p bronnen)
Picture-in-Picture-modus (PIP)

Ja
Ja
Max. 4 bronnen tegelijk weergegeven

ELEKTRONICA
Voeding

100-240V AC (50/60Hz)

Stroomverbruik max. (W)

320 Watt

Stroomverbruik in stand-by

0,5 Watt

Duurzaamheid

16/7

Bedrijfstemperatuur

0° - 40°C, 35-85% RV (°C)

Opslagtemperatuur

-20° - 60°C, 35-85% RV (°C)

MECHANISCH
Kleur

zwart

Productafmetingen (mm)
Netto gewicht (kg)
Afmetingen omlijsting
Diagonale afmetingen
Glas

B: 1854 x H: 999 x D: 106
143kg
24.2 mm
75"
3mm tempered, Anti-Glare (AG) glass

Luidsprekers
Constructie zonder ventilator
Montage-interface
Automatische helderheidsafstelling

2 x 10W @ 4Ω HQ
Ja
VESA 600x400
Ja

TOUCH PANEL
Touch-technologie

InGlass™

Touch-bediening

2mm en 6mm stylus, vinger en handpalm

Touch-interface

Touch USB

Aantal touchpunten

12

Touch system response rate

150 FPS

Touch precisie

0,4 mm

OVERIG
Stuurprogramma
Ondersteunde besturingssystemen
Inhoud van pakket
Productgarantie
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Plug and play
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OSX 10.10, 10.11, 10.12
e-Screen, afstandsbediening, installatiegids, voedingskabel 1,8m,
HDMI-kabel 1,8m, USB-kabel 1,8m, ergonomische stylus, 2mm stylus, USB stick
5 jaar

BIJLAGEN

e-Screen XTX-7500UHD
Ingangsignaalbron
75“
Connector
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1

Stroom

2

Touch USB 1

3

Service USB port

4

Displaypoort

5

HDMI 1

6

HDMI 2

7

HDMI out

8

VGD

9

PC Audio In

10

IR Extender

11

Audio uit

12

SPDIF uit

13

Touch USB 2

14

HDMI 3

15

RS-232C

16

Ethernet
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