Infrarood multi-touch display
met 24/7 bediening
SQE1-IR
De SQE1-IR interactieve serie met infrarood verbetert de samenwerking
dankzij maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten en heeft een Intel® SDMsleuf voor verschillende toepassingen. Ontworpen voor heldere weergave
met 500 cd/m2 en hoge betrouwbaarheid bij 24/7 gebruik.

KEY FEATURES
• Geïntegreerde infrarood touchtechnologie met 20 multi-touch

• Uitgerust met de nieuwe Intel® SDM (Smart Display

punten voor gebruiksgemak en een hoog niveau van interactie

Module)-sleufstandaard. Met 4 HDMI/USB Type-Cingangsaansluitingen die HDMI CEC ondersteunen

• 55&quot;-86&quot;, 500 cd/m², 24/7 werking

• 4K USB-mediaspeler: elimineert de noodzaak voor externe

• 4K hoge resolutie voor moeiteloos dicht bij het scherm werken

apparaten en maakt updates via LAN mogelijk

SQE1-IR-serie
TH-86SQE1-IR
Schermgrootte

TH-75SQE1-IR
86-inch

Paneel/achtergrondverlichting

IPS/E-led

Helderheid

500 cd/m²

Contrast

1200:1

Resolutie

3840 x 2160

Multi-touch display met infraroodtechnologie voor
uiteenlopende behoeften
Combinatie van infrarood touchscreentechnologie met 4K Ultra HD resolutie voor de vrijheid om samen te werken.
Met tot aan 20 gelijktijdige aanraakpunten kan het scherm gemakkelijk onderscheid maken tussen vinger, pen en
vuistwisser. De SQE1-IR kan niet alleen eenvoudig worden geïnstalleerd, met stuurprogramma’s die compatibel zijn
met de meeste apparaten, maar is ook een premium, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken interactieve display,
ideaal voor vergaderruimtes.

Verbluffende Panasonic 4K-kwaliteit tot in de
kleinste details
Met ongeveer 8.290.000 pixels, oftewel ongeveer vier keer het aantal pixels
van een Full HD-scherm, zijn de beelden uiterst gedetailleerd. Dit
dynamische, grote scherm bereikt levensechte, zeer genuanceerde beelden.
Het 4K-scherm is een uitstekende keuze voor vergaderruimten of
onderwijsruimtes waar beelden vaak van dichtbij worden bekeken, en

creëert een indrukwekkende sfeer.

Ingebouwde 4K-compatibele USB-mediaspeler
Als u een USB-geheugenstick plaatst waarop inhoud is opgeslagen, start het
afspelen automatisch. Dankzij de 4K-compatibiliteit is zo 4K digital signage
mogelijk zonder dat een pc of settopbox moet worden gebruikt.

Draadloze functionaliteit
De SQE1-IG-serie biedt één-op-één draadloze communicatie vanaf een pc
via wifi (dongle gebaseerd op 86'', 75'' en lager ingebouwd). U kunt
gemakkelijk video's naar een groot scherm streamen en foto's en
presentaties bekijken.

Ondersteunt de Next-Generation sleufstandaard uit de Intel® SDM-specificatie
De SQE1-IR-serie is uitgerust met de nieuwe Intel® SDM-specificatiesleufstandaard die 4K-signalen ondersteunt. In combinatie met de interfacekaart kunt
u eenvoudig een ingebouwde pc gebruiken en verschillende interfaces toevoegen. Met deze functie kan worden voldaan aan verschillende behoeften en
toepassingen.

* Gesimuleerde afbeelding.

SPECIFICATIONS
Screen size (diagonal) (inch)

55-inch - 86-inch class (1387.8 mm - 2174.2 mm)

Panel Type

D-LED (86 Inch E-LED)

Aspect Ratio

16:9

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)

Touch Panel | Detection method

Infrared Blocking Detection Method

Touch Panel | Touch operation

Up to 20-point multi-touch

Touch Panel | Power Supply

USB 5V / 300mA

OS

Win 7/8/10, Android, Linux

Terminals | HDMI In

HDMI TYPE-A Connector x 4 (HDCP 2.2 supported)

Terminals | DisplayPort IN

DisplayPort x 1

Terminals | DisplayPort OUT

DisplayPort x 1

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

Pin Jack x 2 (L/R)

Terminals | Audio Out

Stereo Mini Jack(M3) x1, SPDIF x 1

Terminal | LAN

RJ45 x 1

Terminals | Slot

x1 (Intel® SDM Specification Capability)

Terminals | USB

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

Wi-Fi

Built-in, IEEE 802.11. a/b/g/n/ Dual Wi-Fi CERTIFIED (Dongle Type with 86 Inch)

Built-in Speaker

55 & 65 Inch = 16 W [8 W + 8 W] / 75 & 86 Inch = 24 W [12 W + 12 W]

Power Requirements

220–240 V AC, 50/60 Hz

Power Off Condition

0W

Stand-by Condition

Approx. 0.5 W

Wall-hanging pitch (mm)

VESA Compliant 55 Inch = 400 x 200 mm / 65 Inch 400 x 400 / 75 Inch & 86 Inch =
600 x 400

Protective Glass Thickness

3 mm

Orientation*1

Landscape/Portrait

Tilting angle*2

0-20 degrees forward with landscape/portrait setting

Operating time*3

24 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: When installing the display vertically, be sure that the power indicator comes to
the right side.
*2: Please contact your sales representative with regard to the tilt angle before
installation.
*3: In case of long time, the moving image is recommended to be displayed. If you
display a still picture for an extended period, the image retention might remain on the
screen. However, image retention can gradually disappear by displaying a moving
images.

URL: https://business.panasonic.nl/visual-system/sqe1-ir
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