Uiterst betrouwbaar
videowandscherm met randen
van 1,8 mm
TH-55VF1H
Ideale oplossing voor installaties in videowanden en gebruik in digitale
informatievoorziening, uitzendingen en controlekamers. 55-inch frameloze
robuuste D-LED lcd-display met 700 cd/m², 1,8 mm van rand tot rand, 24/7
gebruik, portretmodus, ontspiegeld oppervlak.

KEY FEATURES
• 55-inch, 700 cd/m2, 1,8 mm van rand tot rand
• Een ultrasmal frame voor optimale toepassingen met meerdere
schermen.
• Ideaal voor heldere locaties dankzij de brede kleurkijkhoek van

• Robuuste failover- en failbackfunctie met vereenvoudigde
workflowoplossing
• Systeemuitbreidingsmogelijkheden met DIGITAL LINK (één kabel
is genoeg)

700 cd/m2 met glanzend afgewerkt oppervlak

Smalle rand voor naadloze videowanden
Dankzij de smalle frames van de lcd-videowanden van Panasonic is de afstand van rand tot rand nog maar een bijna onzichtbare 1,8 mm*. Zelfs van dichtbij
zijn de schermranden nauwelijks te onderscheiden, zodat spectaculaire grote beelden ontstaan.
* Rand-tot-rand-afstand is de gecombineerde breedte van boven- en onderrand (of linker- en rechterrand) van aan elkaar grenzende displays in een videowandconfiguratie. De ruimte tussen displays wordt niet meegeteld.
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IPS-paneel voor betere weergave buiten de zichtas
Dankzij IPS-paneeltechnologie (In-Plane Switching) met hoge resolutie blijven de beelden op het scherm ook goed zichtbaar als er vanuit een schuine hoek
naar wordt gekeken. Dat is essentieel voor signaleringstoepassingen en voor controlekamers, waar de zichtbaarheid altijd goed moet zijn.

AG-oppervlaktebehandeling (Anti-Glare)
De AG-laag op de displays van de lcd-videowanden verstrooit natuurlijk licht en kunstlicht, zodat de zichtbaarheid beter wordt. De AG-behandeling
verbetert vooral ook de duidelijkheid van het scherm in beveiligingsruimtes en openbare voorzieningen.

SPECIFICATIONS
Screen Size

55-inch(1387 mm)

Panel Type

IPS/D-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective Display Area (W x H)

1209 x 680 mm(47.6" x 26.8")

Number of Pixels (H x V)

1920 x 1080 pixels

Brightness

700 cd/m2

Contrast Ratio

1200:1

Response Time

8.0 ms(G to G)

Viewing Angle

178°/178°

Panel Surface Treatment

Anti-glare treatment (Haze 44%)

Dimensions (W x H x D)

1212 x 683 x 95 mm(47.7" x 26.9" x 3.75")

Bezel Width

0.9 mm(0.036")

Weight

Approx. 30.0 kg (66.1 lbs.)

Wall-Hanging Pitch

VESA compliant 400 x 400 mm(15.8" x 15.8")

URL: https://business.panasonic.nl/visual-system/th-55vf1h
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