Švieslent?s pusiau laukui (vidaus): 263x71 (256X64) RGB SMD vis? spalv? pusiau lauko

263x71 (256X64) RGB SMD vis? spalv? pusiau lauko, patalpoms

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 1551,22 €
Kaina su nuolaida1282,00 €
Pardavimo kaina1551,22 €
Kaina be PVM1282,00 €
Nuolaida
PVM269,22 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas

LED ŠVIESLENT? (263cm*71cm) VIS? SPALV? (FULL COLOR RGB) SU VIDEO GALIMYBE
Vis? spalv? LED švieslent?, suteikianti dideles galimybes. Speciali ?ranga, sukurta naudojant pažangiausias technologijas, leidžia ne
tik atvaizduoti visomis spalvomis tekst? (bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, hieroglifais ar simboliais) skirtingais jud?jimo efektais, rodyti laik?,
dat?, atvirkštin? laiko skai?iavim?, bet ir "?kelti" ? švieslent? nuotraukas ir video. Puiki operacin? s?saja, leidžia lengvai išmokti ir naudotis
programa, skirta užprogramuoti švieslent?.

TECHNINIAI ŠVIESLENT?S PARAMETRAI
Moduli? tipas: P-10 outdoor RGB 320X160mm
LED tipas: SMD
Tašk? išd?stymas: RGB
Tarpas tarp tašk? (mm): 10
Tašk? tankis (tašk?/m2): 10000
Ryškumas(cd/m2): >5000
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Maksimali galia: 1250W
Vidutin? galia: 400W
Geriausias matomumas (m): ?10
Matomumo kampas: H:120°,V:120°
Darbin? temperat?ra(°C): -20 +45°C
Darbinis dr?gnumas: 10%-90%RH
LED lempu?i? darbo laikas (val.): >100 000
Švieslent?s rezoliucija(pix):256x64
Švieslent?s išmatavimai (cm): 263x64x9
Pilkos spalvos skal?: 8192x8192x8192
Spalv? skai?ius: 549 milijonai
Ekrano svoris (kg): 31,00
Skirta PUSIAU laukui ir patalpoms( IP-43klas?).
Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga ir vartotojo instrukcija

LED ŠVIESLENT?S SAVYB?S
-Programavimas: perkeliant turin? iš kompiuterio per LAN (CAT5 kabelio ilgis iki 110 metr?) arba perkeliant programuojam? turin? USB
atmintuko pagalba (PASIRINKTI)
-video formatas: avi, mp4, mpeg-4, svf ir kiti
-Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais bet kuria spalva, daigiau nei 50 skirting? teksto efekt?
-Galimas skirting? program? su ?vairia video, paveiksl?li?,teksto, Excel, Word puslapi?, laiko, rezultat? ir t.t. kiekis, užprogramuojamas
vienu metu: 200
-Galimyb? ?kelti video, nuotraukas,paveiksl?l? arba logotip?: yra
-Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l?, tekst? arba logotip?: yra.
-Laikrodis: yra.
-Data: yra.
-Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
-Atvirkštinis laiko skai?iavimas: yra.
-Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)
-Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
-Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus ir video skirtingu paros
laiku: yra.
-Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus ir video skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
-Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias
nepriklausomus tekstus, video arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.
-Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s turinys švieslent?je: yra
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