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Hitachin interaktiivinen kosketus näyttö

Hitachin uusi tyylikäs interaktiivinen litteä näyttö (IFPD) on suunniteltu 

erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kokoustiloihin, luokkahuoneisiin, 

luentosaleihin, aulatiloihin ja neuvottelutiloihin.

Selkeälinjaisen, modernin valkoisen rungon sisällä on monia käteviä 

ominaisuuksia, kuten 4/6 henkilön monikosketuskäyttö, kirkas 

häikäisemätön LED-näyttö, laaja katselukulma ja kaksi tehokasta, 

eteenpäinsuunnattua 15 W:n kaiutinta. Se on yhteensopiva uusimman 

Windows 7/8.1 -käyttöjärjestelmän ja Blu-Ray-tekniikan kanssa, siinä on 

uusimmat langattomat ominaisuudet sekä valinnainen integroitu PC, jolloin 

laitetta ei tarvitse liittää ulkoiseen lähteeseen. Voit vain kävellä huoneeseen, 

kytkeä sen päälle ja alkaa inspiroimaan yleisöäsi.

UUSI 65” interaktiivinen litteä näyttö

Tekniset tiedot

LCD-komponentti 65" TFT LCD [64,5 tuumaa (163,8 cm) kulmasta kulmaan]
Taustavalo Edge LED -taustavalo
Enimmäistarkkuus 1920 x 1080
Värejä enintään 1,07 miljardia väriä
Kirkkaus 360 cd/m2

Kontrastisuhde 4000:1
Katselukulma (V/P) 178° /178°
Videon värijärjestelmä 480i, 480P, 576P, 720P, 1080i/30, 1080i/50, 1080P/24
Signaali (analoginen) VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL-HD
Paneelin käyttöikä 30 000 tuntia
Taajuus 60 Hz
Kosketusnäyttö Infrapunakosketusnäyttö 4 - 6 pisteen tuki
Lasi Häikäisemätön
Tuloliitännät 

Digitaalinen Kaksi HDMI:tä, tukee HDCP-dekoodausta.
Analoginen Yksi VGA, 15-nastainen D-Sub-liitäntä.
PLUG & PLAY DDC2B (VESA) tietokoneen HDMI-1:lle,VGA
Audio Yksi mikrofonin 3,5 mm:n miniliitäntä, yksi 3,5 mm:n linjatasoinen lähtö
Ohjaus (RS-232C) Yksi 9-nastainen D-Sub-liitäntä laiteohjaukseen
USB-tyyppi A Yksi USB-liitäntä (kosketusnäytön ulkoista käyttöä varten)

Lähtöliitännät
Audio Yksi linjatasoinen lähtö (3,5 mm:n miniliitäntä)
Ohjaus (RS-232C) Yksi 9-nastainen D-sub-liitäntä
Ulkoiselle kaiuttimelle Yhteensä 20 W:n kaiutintuki

Kuvaruutunäyttö Kielistä riippumaton; koostuu kuvista
Kuvan pysäyttäminen Kuvan pysäytystoiminto
Kaiutin 15 W + 15 W
Kosketuspaneeli 

Tunnistustapa Infrapunaestotunnistus, 6514 – 4 kosketusta, 6516 – 6 kosketusta
Tunnistusalue 1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)
Kosketustarkkuus ±2 mm (yli 90 % alueesta)
PC-liitin USB 2.0

Ohjain 32-/64-bittisen Win7/8-käyttöjärjestelmän mukana toimitettu ohjain 
ja ohjain kosketusnäytön kalibrointiin

Kosketuskynä Passiivinen kynä, sormi tai mikä tahansa infrapunaa läpäisemätön esine.
Tehovaatimus 220 V ~ 50 Hz 1,2 A

Käyttö-/varastointilämpötila Käyttölämpötila: 0 - 50 celciusastetta Varastointilämpötila:  
–15 - 50 celciusastetta

Käyttö-/varastointitilan kosteus Käyttötilan kosteus: 90 %:n suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä
Virrankulutus käytön aikana / valmiustilassa 270 W / 1 W
Mitat (mm) 1562 x 93 x 960
Paino 57 kg
Väri Valkoinen kehys

Päävarusteet 
Virtajohto (1450 mm), käyttöopas, kauko-ohjain ja paristo (CR2025 
3V), HDMI-kaapeli (1500 mm), Wi-Fi-dipoliantenni, kosketuskynä, 
ohjain-DVD, VESA-seinäkiinnitys

Vaihtoehtoiset varusteet Kosketuskynä

Kauko-ohjain Protokolla: NEC6122
Kantotaajuus: 37,92 KHz

Sertifiointi RoHs, CB, S-Mark

VPS-tietokonevaatimukset

Suoritin Intel® 3. Generation Core™ i3-i5
Käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro, 64-bittinen
Piirilevy Intel® HM76 -piirilevy
Verkko

WLAN 802.11 a/b/g/n Dual Band 2,4 GHz - 5 GHz MIMO-tuella.
Bluetooth Bluetooth 4.0
LAN 10/100/1000 Mbps LAN-tuki 

USB 3.0 USB x 2, 2.0 USB x 2
Järjestelmän muisti 4 Gt RAM, 500 Gt HDD

Takuu 3 vuotta

HIT-FHD6514A(PC) Touch / HIT-FHD6516A(PC) Touch 

2 x 3.0 USB

2 x 2.0 USB

RJ-45

Kuulokeliitäntä

Mikrofoniliitäntä

Kaksi HDMI-tuloa

USB-tyyppi A

VGA

Mikrofoniliitäntä

Linjatasoinen lähtö 
(Audio/audiolähtö)

RS-232C
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15 W:n etukaiuttimet

4/6-pisteen monikosketus

Windows 7/8.1 
-yhteensopiva

Valinnainen integroitu PC

Valkoinen runko

Yksinkertainen valkoinen runko 
antaa interaktiiviselle litteälle 
näytölle selkeälinjaisen ja 
modernin ulkomuodon, joka sopii 
moderneihin toimistoihin, kouluihin tai 
sairaalaympäristöihin paljon paremmin 
kuin perinteinen musta runko.

TYYLIKÄS JA INNOVATIIVINEN MUOTOILU

Häikäisemätön laajakuvanäyttö

Hitachin häikäisynestoteknologia 
maksimoi näytön käytettävyyden ja 
näkyvyyden kirkkaassa valaistuksessa. 
Laaja katselukulma takaa jokaiselle 
katsojalle selkeän näkymän, vaikka he 
istuisivat kaukana huoneen nurkassa.

VESA-kiinnike

Litteän näytön kiinnikkeellä Hitachin 
IFPD:tä voidaan liikuttaa ja näyttää 
helposti ja tehokkaasti. Hitachi 
VESA (Video Electronics Standards 
Association) -kiinnikkeellä IFPD 
voidaan kiinnittää turvallisesti useimpiin 
seiniin tai vaunuun, jotta IFPD:tä 
voidaan liikuttaa huoneesta toiseen 
vaivattomasti.

INTERAKTIIVISUUS

Kosketustekniikka

Integroidut infrapuna-anturit havaitsevat 
kosketuksen näytöllä, joten näyttöä 
voidaan ohjata koskettamalla kuvaa. 
Kokouksista ja oppitunneista saadaan 
hetkessä mielenkiintoisempia, kun 
esityksiin voidaan lisätä huomautuksia 
tai selityksiä käyttämällä mukana 
toimitettua kosketuskynää tai sormea. 
Siinä on 100-prosenttinen valonläpäisy 
peittämättömän tekniikan ansiosta, se on 
uskomattoman tarkka ja sen suorituskyky 
on hyvä jopa suorassa valossa. 

4/6-pisteen 
monikosketusominaisuus

Mallista riippuen tämä tekniikka antaa 
jopa neljän tai kuuden henkilön käyttää 
näyttöä samaan aikaan ja parantaa 
siten vuorovaikutteisuutta kokouksissa, 
oppitunneilla tai esityksissä.

15 W:n etukaiuttimet

Kaksi tehokasta, eteenpäin suunnattua 
15 W:n kaiutinta tuottaa selkeää, 
särötöntä ääntä varmistaen, että 
ääni kuuluu hyvin luokkahuoneen tai 
kokoushuoneen takaosassakin.

LIITETTÄVYYS

2 x HDMI-tulo

Hitachin interaktiivisissa litteissä 
näytöissä on kaksi HDMI-tuloa, joten 
voit pitää esityksiä, joiden kuvanlaatu 
on paras mahdollinen. Ne tukevat 
myös useiden muiden laitteiden 
liitäntää, kuten liitäntää Blu-Ray-
soittimiin, tietokoneisiin ja verkkoihin. 
Näytöt tarjoavat todella monipuolisen 
järjestelmän, joka tukee mitä 
erilaisimpia käyttötarkoituksia.

Windows 7/8.1 -yhteensopiva

Uusi IFPD hyödyntää uusinta 
teknologiaamme ja se on odotetusti 
yhteensopiva uusimpien Windows-
käyttöjärjestelmien kanssa.

Valinnainen integroitu PC

Valinnainen integroitu PC tarkoittaa, 
että Hitachi IFPD on käyttövalmis heti, 
kun se kytketään päälle; ei paneelin 
päällekytkeytymisen odottelua, ei 
monimutkaisia teknisiä asetuksia 
eikä kaapeleiden säätöä. Laite on 
käytettävissä aina, kun tarvitset sitä. 
Lisäksi integroitu PC on Bluetooth-
yhteensopiva, joten sen kanssa 
voidaan käyttää kuulokemikrofonia, 
hiirtä tai näppäimistöä.

ALHAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

Edullinen

IFPD korostaa Hitachin mainetta 
laadukkaiden ja luotettavien 
tuotteiden valmistajana. Sen osat 
on suunniteltu kestäviksi ja niiden 
kestävyys on testattu. Laite vaatii 
erittäin vähän huoltoa ja tarjoaa alhaiset 
käyttökustannukset ja säästöjä koko 
laitteen elinkaaren ajan.

Lisätietoja on osoitteessa www.hitachidigitalmedia.com

HALLINTA

Ohjaus RS-232C:llä

RS-232C-portin avulla voit kytkeä yhteensopivan laitteen 
IFPD:hen. Näin monia toimintoja ja ominaisuuksia, kuten 
äänenvoimakkuutta, kirkkautta ja kontrastia, voidaan ohjata 
etähallinnalla.

Kuvan pysäyttäminen

Kun työskentelet etälaitteella, voit jatkaa työskentelyä yleisön 
tietämättä IFPD:n kuvan pysäytystoiminnon avulla. Näin 
voit tehdä esityksistä dynaamisempia muokkaamalla ja 
paljastamalla uutta tietoa reaaliajassa. Toiminnosta on hyötyä 
useissa erilaisissa käyttökohteissa.


