InGlass™ multi-touch display
voor moeiteloos gebruik
SQE1-IG
De interactieve SQE1-IG-serie met InGlass™ (van 55” tot 86”) biedt een
nauwkeurige, papierachtige schrijfervaring en is voorzien van de nieuwe
Intel® SDM-sleuf voor uiteenlopende toepassingen. Ontworpen voor heldere
weergave met 500 cd/m2 en hoge betrouwbaarheid bij 24/7 gebruik.

KEY FEATURES
• Ultranauwkeurig schrijven zoals op papier met InGlass™ touchtechnologie met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten om

• 4K hoge resolutie voor moeiteloos dicht bij het scherm werken
• Uitgerust met de nieuwe Intel® SDM (Smart Display

samenwerking en interactie te verbeteren

Module)-sleufstandaard. Met 4 HDMI/USB Type-C-

• Perfect geschikt voor vergaderruimtes, klaslokalen of andere

ingangsaansluitingen die HDMI CEC ondersteunen

ruimtes, zelfs bij fel zonlicht
• 55&quot;-86&quot;, 500 cd/m², 24/7 werking

SQE1-IG-serie
TH-85SQE1-IG
Schermgrootte

TH-75SQE1-IG
86-inch

Paneel/achtergrondverlichting

IPS/E-led

Helderheid

500 cd/m²

Contrast

1200:1

Resolutie

3840 x 2160

Aanraakmogelijkheden zonder compromissen
InGlass™-technologie biedt de vrijheid om samen te werken met zijn uitstekende, uiterst precieze, snelle en
nauwkeurige papierachtige schrijfervaring. Met 20 gelijktijdige aanraakpunten kan het scherm gemakkelijk
onderscheid maken tussen vinger, pen en vuistwisser - het begrijpt zelfs wanneer een hand per ongeluk op het
scherm ligt en laat dan geen sporen achter.* De display werkt met zowel actieve als passieve pennen en is ideaal voor
gebruik in lichte omgevingen zoals vergaderruimtes. Het 3 mm dikke beschermende glas heeft een chemische
antireflectie oppervlaktebehandeling ondergaan.

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 bedrijfs- of onderwijsruimtes
waar afbeeldingen vaak van dichtbij worden bekeken en creëert een
indrukwekkende sfeer in signagetoepassingen voor commerciële gebouwen.

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. 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-IG-serie is uitgerust met de nieuwe sleufstandaard uit de Intel® SDM-specificatie 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)

Panel Surface Treatment

Anti-glare, anti-reflective with the level of haze approx. 5%(±3%)

Touch Panel | Detection method

InGlass™ Touch Detection of human finger, passive and active stylus

Touch Panel | Touch operation

Up to 20-point multi-touch

Touch Panel | Power Supply

12-24V / 1A external

OS

Win 7/8/10, Android, Mac OS*¹, 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.

Effective display area (W x H) (mm)

1895 x 1065,9 mm I 1649,6 x 927,9 mm I 1428,4 x 803,5 mm I 1209,6 x 680,4 mm
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Effective display area (W x H) (inch)

74.6" x 41.96" I 64.94" x 36.53" I 56.23" x 31.63" I 56.23" x 31.63"

Power Consumption

86“: max. 371 W (319 W)*² I 75“: max. 341 W (287 W)*² I 65“: max. 288 W (236 W)*²
I 55“: max. 204 W (150 W)*²

Dimensions (W x H x D) (mm)

TBD

Dimensions (W x H x D) (inch)

TBD

Weight (kg)

TBD

Bezel width (mm)

TBD

Bezel width (inch)

TBD

Weight (lbs.)

TBD

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

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/visual-system/contact-us

