Monitores de 19.5” e 21.5”
Especialmente Desenvolvido para uso em Elevadores

Estão disponíveis duas versões de monitores profissionais de 19.5” e 21.5”, com player embarcado “all in one”.
Projetados no Brasil, reúnem tecnologia e funcionalidades específicas para uso em Digital Signage em
elevadores. O equipamento é composto por um gabinete metálico com frontal antivandalismo, oferecendo
extrema robustez, confiabilidade operacional e excelente qualidade de imagem.
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Características Principais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chassis metálico em alumínio extra leve e pintura eletrostática a pó, frame de acabamento frontal
em alumínio escovado, sem marca de emenda (acabamento Premium) e na cor preta;
Frontal antivandalismo em vidro temperado 3mm ou policarbonato;
Placa para fixação em elevadores (adesivado) e furação VESA;
/
Tela LED de 19.5”: 1600 x 900 HD (16:9) e 21.5”: 1920 x 1080 HD (16:9 - IPS);
Dimensões: Monitor de 19.5”: 483mm x 293mm x 48mm.
Monitor de 21.5’: 525mm x 322mm x 50mm.
Brilho 250 cd/m2 e contraste: 5.000.000:1
Tempo de resposta: 5ms;
Alimentação AC Full Range 110/220VAC automática;
Área externa menor com maior área relativa de visualização (bordas finas);
Possibilidade de ajuste na angulação com o produto já instalado;
Facilidade para montagem na vertical ou horizontal e botões de ajuste do monitor de fácil acesso e
protegido;
Facilidade de ajuste e instalação (interna) do conversor Cat5/6;
Simples instalação, permite que seja realizada por um só técnico;

Características do PC
Player com 4GB de memória RAM e 60GB de SSD.
Sistema Operacional Windows e WiFi opcionais.
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Furação VESA
Cabos que acompanham o monitor

‘

Portas de acesso para montagem vertical / horizontal

Acesso ao ajuste de angulação
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Acesso ao ajuste de brilho, contraste
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Códigos dos Produtos:
OIM-195WBR – Versão somente monitor de 19.5”.
OIM-215WBR – Versão somente monitor de 21.5”.
OIM-195WBR / AIO – Versão All in One com monitor de 19.5” e PC embarcado.
OIM-215ABR/ AIO – Versão All in One com monitor de 21.5” e PC embarcado.
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