4K UHD-display,
professioneel instapmodel
TH-86CQE1
De CQE1-serie met 4K-resolutie ondersteunt 4K/60p-signalen en kan 24 uur
(98 inch) of 16 uur (43-86 inch) per dag worden gebruikt. De CQE1-display
is uitgerust met verschillende aansluitingen en functies die nodig zijn voor
zakelijk gebruik.

KEY FEATURES
• 86 inch, 400 cd/m² en duidelijk beeld met antiverblindingscoating
• 4K UHD LCD-beeldscherm levert enorm gedetailleerde inhoud met
contrastaanpassingen die de beeldkwaliteit verbeteren
• Voor een fantastische kijkervaring vanuit elke hoek

• Slank en stijlvol ontwerp met smalle rand en eenvoudige installatie
met ingebouwde luidsprekers en basisterminals
• Uitgerust met vier HDMI-ingangsaansluitingen die HDMI-CEC
ondersteunen

Hoge betrouwbaarheid maakt continu (16/7) gebruik mogelijk

De CQE1-serie is schokbestendig en kan constant, 16/7 worden gebruikt. De apparaten bieden betrouwbaar gebruik in onderwijsinstellingen en
kantoren.
* In het geval van een lange periode is het aan te raden om bewegend beeld weer te geven. Er kan beeldretentie optreden als een stilstaand beeld gedurende lange tijd wordt geprojecteerd. Beeldretentie kan geleidelijk
verdwijnen als bewegende beelden worden weergegeven.

* 98CQE1 ondersteunt 24/7-gebruik.

Kies de installatie die past bij uw toepassing

We hebben voor alles een passend schermformaat, van kleine kamers, zoals huddleruimtes, tot grote ruimtes. De displays kunnen ook tot 20 graden
voorover hellend worden geïnstalleerd, om de leesbaarheid te behouden bij montage op hoge plaatsen.

Koppeling met HDMI CEC-apparaten ondersteund

Met HDMI-CEC compatibele apparaten kunnen met een HDMI-kabel worden aangesloten op de display, zodat de basisfuncties van de compatibele
apparaten kunnen worden bediend met de afstandsbediening van de display.
* Niet van alle apparaten kan de bediening worden gegarandeerd.
* VIERA-Link wordt niet ondersteund.

Ondersteuning van LAN Control-aansluiting

De CQE1-serie kan worden bediend via LAN of RS-232C. U kunt de display configureren in uw bestaande bedieningssysteem en u kunt meerdere
apparaten tegelijk bedienen.

Kloonfunctie bespaart werk bij het configureren van meerdere apparaten

Als u meerdere displays installeert, kunt u met de kloonfunctie een USB-geheugen (of LAN-netwerk) gebruiken om de instellingen van de
bovenliggende display te kopiëren naar de overige units en zo de configuratietijd aanzienlijk verminderen.

Multi Monitoring & Control-software

Compatibel met Multi Monitoring & Control-software voor het toevoegen van nieuwe functies, zoals automatisch zoeken naar kaartweergaven en
geregistreerde apparaten. Displays en randapparatuur op het intranet kunnen worden bestuurd en de status ervan kan worden gecontroleerd. Ook
kunnen foutmeldingen en foutindicaties worden gedetecteerd via een indicatiebewakingsfunctie (tegen betaling), voor beter onderhoud.

SPECIFICATIONS
Screen size [diagonal] (inch)

86-inch class (2174.2 mm)

Panel Type

E-LED

Aspect Ratio

16:9

Effective display area (W x H) (mm)

1895.0 x 1065.9 mm

Effective display area (W x H) (inch)

74.60" x 41.96"

Resolution

3840 x 2160

Brightness (typ.)

400 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 low reflection type (Haze 3 %)

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 4

Terminals | PC In

Mini D-sub 15-pin x 1

Terminals | Serial

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

Terminals | IR In

Stereo Mini Jack (M3) x 1

Terminals | Audio In

Pin Jack x 2 (L/R)

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

364 W

Power Off Condition

0W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Dimensions (W x H x D) (mm)

1929 x 1100 x 80 mm

Dimensions (W x H x D) (inch)

75.91" x 43.28" x 3.13"

Weight (kg)

Approx. 61.7 kg

Weight (lbs.)

136.1 lbs

Bezel width (mm)

15.3 mm (T/R/L/B)

Bezel width (inch)

0.6" (T/R/L/B)

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 600 x 400 mm M8

Wall-hanging pitch (inch)

VESA Compliant 23.6" x 15.8" M8

Orientation

Landscape (Not support to the portrait installation)

Tilting angle*1

0-20 degree forward

Operating time*2

16 h/day

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

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.

URL: https://business.panasonic.nl/visual-system/th-86cqe1
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