PN-Q601E/PN-Q701E/PN-Q801E/PN-Q901E
LCD-näytöt

Upean vaikutelman luominen on tärkeää /This is Why Sharp
on kehittänyt PN-Q-sarjan suuria, edullisia, huippulaatuisia
näyttöjä.

YRITYKSEN ON TÄRKEÄÄ ESITTÄÄ ITSENSÄ PARHAASSA MAHDOLLISESSA VALOSSA.
SHARP TARJOAA NYT EDULLISEN RATKAISUN NÄYTTÖJEN JA OPASTEIDEN TARPEISIIN.
Upeat ominaisuudet ja houkutteleva muotoilu yhdistyvät Sharpin PN-Q-sarjan suurissa, ammattimaisissa näytöissä.
Näytöillä on 3 vuoden tehdastakuu 16/7 käytölle ja saatavilla on myös laajennettu takuu maksimissaan 5 vuodeksi, joka tarjoaa ammattimaisen tuen ja palvelun ongelmatilanteissa. PN-Q-näytöt ovat ideaalinen valinta monenlaisiin tilanteisiin, joissa tyylikästä ja luotettavaa näyttöä tarvitaan luomaan juuri oikeanlainen vaikutelma.

Introduction
PN-Q6O1E/PN-Q7O1E/PN-Q8O1E/PN-Q9O1E

Arvostat ammattitason ominaisuuksia /This is Why Sharpin
PN-Q-sarja suunniteltiin täyttämään odotuksesi, päivittäin
Maksimaalinen panostus silloin, kun sitä todella
tarvitset

Yhdistettävyys, käyttö ja hallinta

Sharpin PN-Q-sarjan näytöt on suunniteltu jatkuvaan käyttöön

äänimateriaali yhden laitteessa olevista kolmesta HDMI-

liikkeen aukioloaikojen, yrityksen työaikojen tai muiden

portista. Infonäytön käyttö on helppoa ja vaivatonta yhden

vaativien toiveiden mukaan. Nämä edulliset, suuriruutuiset ja

yleisimmän vakiokaapelin ansiosta. PN-Q-sarjan näytöt

ammattimaiset näytöt on tarkoitettu tuottamaan sisältöä

suoratoistavat myös kuvia, videoita ja ääntä suoraan USB-

monenlaisiin, vaativiin ammattitason tarpeisiin.

portista, eikä ylimääräistä ulkoista toistolaitetta tarvita.

Vaativat tekniset ominaisuudet ja vaikuttavan suuri näytön

Näyttöjä voidaan ohjata RS-232C-komennoilla, jolloin

koko takaavat näiden tyylikkäiden ja pitkäikäisten näyttöjen

etäyhteyden kautta kaikki näytöt voidaan

toimivan parhaalla mahdollisella tavalla myös tiloissa, joissa on

kustannustehokkaasti sammuttaa esimerkiksi työajan

kirkas valaistus.

päättymisen jälkeen.

Sharpin oman UV2A LCD-tekniikan ansiosta näytöllä erottuvat

Kun sisältöä näytetään parhaimmalla mahdollisella kirkkaudella

syvät, mustan eri värisävyt ja kristallinkirkkaat valkoiset

ja kontrastilla on tärkeää, että kuvanlaatu pysyy erinomaisena

värisävyt edistyksellisellä pikselirakenteella ja 5000:1

tunnista toiseen. Tämän vuoksi PN-Q-sarjan näytöissä on useita

kontrastisuhteella. Erinomainen värintoisto säilyy koko näytön

lock-down-vaihtoehtoja (julkisen tilan aktivointi). Tämä tärkeä

eliniän ajan. Näyttöä on vahvistettu tehokkailla

ominaisuus estää käyttäjiä säätämästä LED-taustavaloa, kauko-

ääniominaisuuksilla ja 10 W + 10 W kaiuttimien ansiosta

ohjaimen toimintaa, äänenvoimakkuutta ja

äänentoisto on hyvä myös sellaisessa ympäristössä, jossa

kuvaruututoimintoja. Näin voidaan estää ruudun asiaton ja

taustamelu voisi muuten heikentää kuuluvuutta.

tahaton väärinkäyttö.

Pelkkä erinomaisen hyvä kuvanlaatu ei kuitenkaan riitä, vaan
näytön tulee pystyä aina parhaimpaansa. PN-Q-sarjan näytöt
tarjoavat 1920 x 1080 pikselin näyttöresoluution ja 176 asteen
katselukulman, mikä varmistaa näyttösisällön esilläolon aina
maksimikantavuudeltaan eri katselukulmista.
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Sharpin PN-Q-sarjan full-HD -näytöille välitetään video- ja

Target Environment
PN-Q6O1E/PN-Q7O1E/PN-Q8O1E/PN-Q9O1E

Näytön kuuluu olla edustava ja ammattimainen
/This is Why Sharpin PN-Q-sarjan näytöt on kauniisti
muotoiltuja ja sopivat monenlaisiin sovelluksiin.
Edullinen, ammattimainen näyttö, jonka
ulkonäkökin on korkealuokkainen

Sharp on kehittänyt edelleen PN-Q-sarjan malleja ja mallin PN-

Sharp suunnitteli PN-Q-sarjan suuret, ammattimaiset ja

kokonaisvaikutusta, joka parantaa näytön sisällön tehokkuutta

käytännölliset näytöt tyylikkääksi vaihtoehdoksi monenlaisiin

parantaen edelleen visuaalista kokonaisvaikutelmaa.

Q701E kehyksen paksuus on vain 8,8 mm. Tämä lisää

sovelluksiin vähittäiskaupoista ja myymälöistä julkisiin tiloihin.
PN-Q-sarjat näytöillä on korkealaatuinen muotoilu, ulkonäkö ja
Lisäksi huippulaatu ja hallittavuus ovat ominaisuuksia, joita

tuntuma. Tämä on tulosta Sharpin pitkästä urasta ja

asiakkaat ovat tottuneet odottamaan Sharpilta. Näyttöjä

kokemuksesta näyttöjen suunnittelijana. PN-Q- sarjan näyttöjä

voidaan käyttää eri laitteiden kanssa yhdessä erilaisissa

on tarjolla neljässä eri runkokoossa. Näytöt ovat kaikki

käyttötarkoituksissa ja monenlaisissa tiloissa luoden aina oikea

tyylikkäitä, upeita ja näyttävät hyviltä julkisissa tiloissa.

vaikutelma.
Varmistaaksemme tämän Sharp on kehittänyt PN-Q-sarjan
näytöistä ohutrakenteisia. Näytön paksuun on oikeasta ja
vasemmasta reunasta vain 11,15 mm, yläreunasta 10,85 mm
ja 15,65 mm alareunasta. Ohut ja helposti asennettava PN-Qnäyttö on upean näköinen paikalleen asennettuna.

PN-Q7O1E-MALLI JA JALUSTA
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Target
Tekniset
Specif ications
Environment
tiedot
Malli

PN-Q901E

PN-Q801E

Asennus
90” näyttö 90 1/64”
[228, 66 cm] diagonaalinen UV2A*1 LCD

80” näyttö 80”
[203,22 cm] diagonaalinen UV2A*1 LCD

Maksimiresoluutio

70” class 69 1/2”
[176,56 cm] diagonaalinen UV2A*1 LCD

60” Class (60 3/32”
[152,66 cm] diagonaalinen) UV2A*1 LCD

1,07 miljoonaa väriä

Pikseliväli (vaaka x pysty)

1,038 x 1,038 mm

0,9225 x 0,9225 mm

Maksimikirkkaus*2 (noin)

0,8015 x 0,8015 mm

0,693 x 0,693 mm

1,538.88 x 865,62 mm
(60 19/32” x 34 3/32”)

1330,56 x 748,44 mm
(52 25/64” x 34 15/32”)

350 cd/m2

Kontrastisuhde

5,000 : 1

Dynaaminen kontrastiarvo

4,000,000 : 1

Katselukulma (vaaka/pysty)

176°/176° (CR >=10)
1,992.96 x 1,121 04 mm
(78 15/32” x 44 9/64”)

Aktiivinen näyttöalue (L x K) (noin)

1,771.20 x 996,30 mm
(69 47/64” x 39 15/64”)

Vasteaika

4 ms (harmaasta harmaaseen)

Taustavalo

LED, full array

Video

Tietokoneen
sisääntulot

PN-Q601E

1920 x 1080 pikseliä

Näyttövärejä (noin)

LCD-paneeli

PN-Q701E
Vaakatasoon

HDMI, Analoginen RGB

Synkronointi

vaaka/korkeusporrastus (TTL: positiivinen/negatiivinen)

Plug & Play

VESA DDC2B
HDMI x 3, Mini D-sub 15-pin x 1, Component Video RCA (Y, Cb/Pb, Cr /Pr) x 1, Composite Video RCA pin x 2,
RCA pin (L/R) x 2 3,5 mm-diameter mini stereo jack x 1, RS -232C x 1, USB x 1

Tuloliitännät*3
Lähtöliitännät*3

Audio: RCA pin (L/R) x 1, Digital audio output (optical) x 1

Sisääntulo/Ulostulo-liittimet*3

Ethernet RJ-45 x 1

Kaiutinlähtö

10 W + 10 W

Virrankulutus

110 – 240 V AC, 50/60 Hz

Virrankulutus

290 W

300 W

Ympäristöolosuhteet

180 W

150 W

0°C to 40°C

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) (vain näyttö)

2,054 x 116 x 1,211 mm
(80 7/8” x 4 37/64” x 47 11/16”)

1,816 x 114 x 1,055 mm
(71 1/2” x 4 1/2” x 41 35/64”)

1,563 x 87 x 910 mm
(61 35/64” x 3 7/16” x 35 3/4”)

1,355 x 86 x 792 mm
(53 23/64” x 3 25/64” x 31 3/16”)

64 kg (141.1 lbs)

50 kg (110.2 lbs)

34 kg (75 lbs)

24 kg (52.9 lbs)

Paino (noin)

Huomautukset
*1 UV2A tarkoittaa ultraviolettivalon aiheuttamaa monitoimialueiden pystytasausta, valokuva-linjaus tekniikkaa, joka takaa tasaisen nestemolekyylien kohdistuksen. *2 Kirkkaus riippuu tulolähteestä ja muista kuva-asetuksista. Kirkkaustaso laskee
hieman tuotteen elinkaaren aikana. Tuotteen fyysisten rajoitusten vuoksi kirkkauden tasoa ei ole mahdollista säilyttää tasaisena koko laitteen elinkaaren ajan. *3 Käytä vain hyväksyttyjä kaapeleita liittäessäsi PC:n ja muita videoliitäntöjä. *4
Käsitteet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc. :n omistamia tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuoremerkkejä USA:ssa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet
ja logot ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki esitteessä näkyvät kuvat ovat simuloituja. Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Kaikki tiedot ovat oikein esitteen tulostushetkellä. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä USAssa ja/tai muissa maissa. Kaikki yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Sharp Corporation. Huhtikuu 2017. Ref PN-Q6O1E/PN-Q7O1E/PN-Q8O1E/PN-Q9O1E Esite 4pp (18131).
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*1 Aktiivinen alue, *2 Ohuinkohta, *3 Including projecting parts
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Dimensions

