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75”
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Modelnaam

i3TOUCH
i3
SMART PX75
Touch Premium 75 inch

i3
SMART PX86
Touch Premium 86 inch
i3TOUCH

Productserie

i3TOUCH
- Interactive
i3
SMART PX
Touch
Premium Flat Panel Displays

PRODUCTINFORMATIE

DISPLAY SPECIFICATIES
Paneeltechnologie
Actieve schermgrootte
Beeldverhouding
Oorspronkelijke resolutie
Helderheid
Contrastverhouding
Kleurengamma
Kleurdiepte
Responstijd (typ.)
Beeldverversing
Oriëntatie
Glas
Levensduur
kijkhoek

In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)
75 inch

86 inch

16:9
3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
350 cd/m²
4000:1
85% NTSC
1,073 miljard kleuren (10 bit)
6 ms
60 Hz (@ UHD)
landschap
4 mm Anti-Glare Tempered glass, optische bonding (zero air gap)
50,000u
178° / 178°

VERBINDINGEN
Digitale audio-video inputs

3x HDMI 2.0, USB-C x 1

Digitale audio-video output

1x HDMI 2.0

Analoge audio-video input

1x audio jack (3.5 mm TRS connector)

Analoge audio output

1x audio jack (3.5 mm TRS connector)

Digitale audio output

1x digital coax (RCA connector)

USB poorten
Ingebouwde PC-sleuf
Stuuringang
Netwerk

USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2
OPS PC-sleuf (JAE TX24 connector)
1x COM DE-9 (RS-232C standard)
LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1
Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Ingebouwde luidsprekers

2x 15 Watt

Oplaadstation voor pen

ingebouwd

OPERATIONELE KENMERKEN
Besturingssysteem

Android™ 8.0
CPU: A73 x 2 + A53 x 2

Architectuur

GPU: MaliG51 x 4
RAM: 3GB
ROM: 32GB
Geprojecteerde Capacitieve Touchherkenning
Intputherkenning: 20 aanraakpunten | Simultaan schrijven: max. 5

Interactieve touch

Touchverbinding: 1x USB-B 3.0
Herkenning: Vinger (size ≥ 10 mm) of capacitieve pen (3.0 ± 0.1 mm)
Responstijd: < 10 ms
Neuwkeurigheid: ± 1 mm
Actieve pen (compatibel met Microsoft Ink / Windows Ink)

Ondersteunde compatibiliteit

Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS

Maximale bedrijfstijd

18 uur / dag

Omgevingslichtsensor

Stand-by
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75”

SOFTWAREFUNCTIES
i3NOTES

86”

Whiteboard-applicatie

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
Voedingsspanning

100 ~ 240 Volt – 50/60 Hz

Energieverbruik (stand-by)

0.5W

0.5W

Energieverbruik (gebruik)

180W

235W

energiebesparende functies

Omgevingslichtsensor & bewegingssensor

OMGEVINGSFACTOREN
Gebruikstemperatuur
Werkende vochtigheid
Bewaartemperatuur
Opslagvochtigheid

0° C tot 40° C
10% tot 90% RH geen condensatie
-20° C tot 40° C
10% tot 90% RH geen condensatie

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN
Productafmetingen

1730 x 1047 x 75 mm

1976 x 1187 x 75 mm

Verpakkingsgrootte
(L x H x B)

1859 x 1136 x 247 mm

2119 x 1281 x 275 mm

Bevestigingspatroon
Gewicht netto (lb/kg)
Gewicht bruto (lb/kg)
Kleur

Vesa 400 x 800 mm

Vesa 400 x 800 mm

62 kg

75 kg

82 kg

98.5 kg

Zwarte rand, zwarte behuizing

GARANTIE
Standaardgarantie

Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)

ACCESSOIRES
Inbegrepen

i3ALLSYNC HDMI Transmitter
Netsnoer (2 m) x 1, actieve pen x 1, afstandsbediening x 1, AAA-batterij (voor afstandsbediening), muurbevestiging
i3FLOORSTAND-serie - Display vloersteunen en -liften

Optioneel

i3COMPUTER OPS - Touchscreen Computers
i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

REGELGEVINGSINFORMATIE
Producttype-goedkeuring

CE, FCC

i3ALLSYNC VEREISTEN
Vereisten voor laptops en mobiele apparaten
Laptops & Tablet PCs

iPads, iPhones & iPods

Android Tablets & Phones

Besturingssysteem

Windows 10 of nieuwer
OSX 10.10 of nieuwer

iOS versie 8.0 of nieuwer

Android 6.0
of nieuwer

Minimum vereisten

Intel Core 2Duo , 2.3Ghz,
2GB RAM, of een AMD
equivalent.

iPad 3 / iPhone 5
of nieuwer

Phones/Tablets met
Android 6.0 of nieuwer

NETWERKVEREISTEN
Netwerk- en internettoegang

Wanneer i3ALLSYNC wordt geïmplementeerd in het bestaande netwerk, hebben de host en de clients een bekabelde
of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Verhoog bij het draaien van HDcontent de minimale bandbreedte tot 50 Mbps. Zoals elke netwerkapp, zijn de prestaties afhankelijk van de beschikbare
bandbreedte. Internettoegang is ook vereist om de i3ALLSYNC ontvanger-app bij te werken.

FUNCTIONALITEIT
- Tot maximaal 6 gesplitste schermen
- Schermdelen vanaf elk apparaat (met minimale vereisten)
- FHD resolutie
- Draadloze touch-functie op Windows en Mac OS

- Ondersteuning voor AirPlay en Google Cast
- i3ALLSYNC-app beschikbaar in de Apple Store, Play Store en op i3-allsync.
com.
- i3ANNOTATE: annoteer op alle afbeeldingen en bewaar uw aantekeningen in
de i3NOTES Whiteboard-app
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TECHNISCHE TEKENINGEN
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