4K UHD Giriş Seviyesi
Profesyonel Ekran
TH-98CQE1
4K çözünürlüklü CQE1 serisi, günde 24 saatlik çalışma (98 inç) veya günde
16 saatlik çalışma (43-86 inç) kapasitesine sahip 4K/60p sinyalini destekler.
Bir dizi bağlantı terminaliyle donatılmış olan CQE1 ekran, ticari kullanım için
gerekli işlevleri sağlar.

KEY FEATURES
• 98 inç, 500 cd/m² ve yansıma önleyici kaplama ile açık görüş
• 4K UHD LCD ekran, görüntü kalitesini iyileştiren kontrast
ayarlamalarıyla yüksek ayrıntılı içerik sunar
• Her açıdan üstün görüntüleme deneyimi için.

• Dar çerçeveli zarif ve şık tasarım, yerleşik hoparlörlerle ve temel
terminallerle kolay kurulum.
• HDMI CEC'yi destekleyen dört adet HDMI giriş terminaliyle
donatılmıştır

Yüksek Dayanıklılık Sayesinde 7/16 Sürekli Çalışma

CQE1 Serisi, darbeye dayanıklılık özelliğinin yanı sıra 7 gün 16 saat sürekli çalışabilir. Eğitim kurumlarında ve ofislerde güvenilir kullanım sağlar.
* Sürenin uzun olması durumunda, hareketli görüntünün görüntülenmesi önerilir. Sabit bir görüntüyü uzun süreyle görüntülerseniz, ekranda görüntü tutulması meydana gelebilir. Öte yandan, hareketli görüntüler
görüntülendiğinde görüntü tutulması kademeli olarak ortadan kalkabilir.

* 98CQE1, 7/24 çalışmayı destekler.

Uygulamanıza Uygun Kurulumu Seçin

Toplantı odaları gibi küçük odalardan büyük odalara kadar her ortama uygun ekran boyutları mevcuttur. Yüksek alanlara monte edildiğinde netliği

korumak için 20 dereceye kadar öne eğimli biçimde kurulum yapmak da mümkündür.

HDMI CEC Cihaz Bağlamayı Destekler

HDMI-CEC uyumlu cihazlar bir HDMI kablosuyla ekrana bağlanarak uyumlu cihazların temel işlemlerinin ekranın uzaktan kumandasıyla kontrol
edilmesine olanak sağlar.
* Tüm cihazların kontrolü taahhüt edilmez.
* VIERA bağlantısı desteklenmemektedir.

LAN Kontrol Bağlantısını Destekler

CQE1 Serisi, LAN veya RS-232C ile kontrol edilebilir. Ekranı mevcut kontrol sisteminize göre yapılandırabilir ve birden fazla cihazı aynı anda kontrol
edebilirsiniz.

Klonlama Fonksiyonu Birden Fazla Cihaz Kurarken İş Gücünden Tasarruf Etmenizi Sağlar

Birden fazla ekran kurarken, Klonlama fonksiyonu bir üst ekranın ayarlarını diğer ünitelere kopyalamak için bir USB bellek (veya LAN ağı)
kullanmanıza olanak tanıyarak kurulum süresini büyük ölçüde kısaltır.

Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı

Harita görüntüleme ve kayıtlı cihazlar için otomatik arama yapma gibi yeni fonksiyonların eklenmesine olanak tanıyan Çoklu İzleme ve Kontrol Yazılımı
ile uyumludur. İntranetteki ekranlar ve çevre donanımları kontrol edilebilir ve bunların durumları izlenebilir. Ayrıca, daha iyi bakım için hata bildirimi ve
hata göstergesi bir gösterge izleme fonksiyonuyla (ücret karşılığı) tespit edilebilir.

SPECIFICATIONS
Screen size [diagonal] (inch)

98-inch class (2476.9 mm)

Panel Type

D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective display area (W x H) (mm)

2158.8 x 1214.3 mm

Effective display area (W x H) (inch)

84.99" x 47.80"

Resolution

3840 x 2160

Brightness (typ.)

500 cd/m2

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

8.0 ms (G to G)

Viewing angle [(T/B)/(L/R)]

178° / 178° (CR>10)

Panel Surface Treatment

Anti-glare type (Haze 25 %)

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 4

Terminals | PC In

Mini D-sub 15-pin x 1 (Female)

Terminals | Serial

D-sub 9-pin x 1 (Female), RS232C Compatible

Terminals | IR In

Stereo Mini Jack (M3) x 1

Terminals | Audio In

1 Pin Jack (L/R) x 1 (TBD)

Terminals | Audio Out

Stereo Mini Jack (M3) x 1, SPDIF×1

Terminal | LAN

RJ45 x 1

Terminals | USB

USB Connector Type-A x 2, Type-C x 1, (Internal) Type-A x 1

Wi-Fi

Dongle, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED

Built-in Speaker

24 W [12 W + 12 W]

Power Requirements

110–127 V AC, 50/60 Hz, 220–240 V AC, 50/60 Hz

Power Consumption

650 W

Power Off Condition

0W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Dimensions (W x H x D) (mm)

2216 x 1271 x 91 mm *Excluding remote IR sensor

Dimensions (W x H x D) (inch)

87.25" x 50.02" x 3.55" *Excluding remote IR sensor

Weight (kg)

Approx. 99.4 kg

Weight (lbs.)

219.2 lbs

Bezel width (mm)

28.2 mm (T/R/L/B)

Bezel width (inch)

1.11" (T/R/L/B)

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 800 x 400 mm

Wall-hanging pitch (inch)

VESA Compliant 35.5" x 23.7"

Orientation

Landscape (Not support to the portrait installation)

Tilting angle*1

0-20 degree forward

Operating time*2

24 h/day

Note

*1: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before
installation.
*2: Displaying a still image for a long time may cause burn-in (image persistence
artifacts), it could be mitigated when display video image.

Operating Environment

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)/Humidity: 20-80 % (Non
condensation)/for up to 0-1400 m (4593 ft) altitude. Temperature: 0 °C to 35 °C (32
°F to 95 °F)/Altitude 1400 -2800 m (4593 ft to 7874 ft
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