PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326
LCD-infonäytöt

Ensivaikutelma jättää kestävän vaikutelman /This is Why
Sharp auttaa viestin elävöittämisessä

HELPPOKÄYTTÖISET, HALLITTAVAT INFONÄYTÖT

Helppokäyttöinen, katseenkestävä näyttö, saatavilla eri kokoisina monenlaiseen käyttöön. Kokoja löytyy pienestä ja kätevästä
32”-näytöstä lähtien aina 55”-näyttöihin. Uusissa, edullisissa PN-Y-sarjan näytöissä on pikseleitä 1920 x 1080, käyttöaika 24/7 sekä
kirkkaus 450 cd/m². Sharpin uudet, innovatiiviset, sisältöä toistavat hallintatyökalut ovat helppokäyttöisiä.

Introduction
PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326

Arvostat selkeää viestintää /This is Why Sharpin digitaaliset
infonäytöt täyttävät tiukimmatkin vaatimukset

PN-Y-sarjan helposti hallittavat infonäytöt
Sekä pienet että suuret yritykset hyötyvät digitaalisista
infonäytöistä, sillä niillä on helppoa julkaista oikea tieto oikeaan
aikaan. Aineisto, jota infonäytöillä esitetään on korkealaatuista ja
näytön täytyy toimia monenlaisissa olosuhteissa. Ladattavalla,
monipuolisella Sharp Content Distributor -sovelluksella pääset
hallitsemaan helposti näytön sisältöä käyttämällä vedä & pudota
-toimintoja. Voit hallita infonäyttöä verkkoyhteyden kautta
omalta työkoneeltasi tai käyttämällä SD-korttia tai USBmuistikorttia.
Näyttöjä, jotka on sijoitettu julkisiin tiloihin, esim. mainostauluiksi

Sharpin Content Distributor tarjoaa
helppokäyttöisen vedä & pudota
-sisällön aikataulutuksen

tai vaikeasti kuljettaviin paikkoihin, ohjataan langattomasti
suoraan näytön SD-korttilukijaan lisävarusteena saatavan FlashAir
SD-kortin Wifi-ratkaisulla. Oli sitten kyseessä video, kuva tai

Monipuolinen - kaikin puolin

äänitiedosto, integroitu mediasoitin toistaa automaattisesti

Kaikki Sharpin PN-Y-näytöt on suunniteltu sulautumaan

yleisimmät tiedostomuodot, joten sinun ei tarvitse murehtia

täydellisesti ympäristöönsä. Näytöt voidaan asentaa niin pysty-

yhteensopivuudesta. Sharpin PN-Y-sarjan näyttöihin ei tarvitse

kuin vaakasuoraan.

hankkia erillistä sisällöntoistolaitetta. Tämä tekee toistosta
helppoa ja tukee kustannustehokkuutta. Lisäksi vältetään

PN-Y-sarjan näytöt voidaan asentaa myös ylösalaisin tai alhaalta

tarpeettomat keskeytykset, jotka aiheutuisivat kolmannen

ylöspäin, joten näyttö voidaan asentaan kattoon - tai jopa

osapuolen laitteista.

lattiaan luomaan todella erikoista vaikutelmaa. Tämä avaa paljon
uusia mahdollisuuksia päästää luovuutesi kukoistamaan ja viesti

Sharpin Content Distributor -sovelluksella voidaan hallita jopa 50

saavuttaa maalin. Kohauta näyttelyissä, innosta ostajia

sisältöluetteloa, joissa kussakin on 30 videota tai kuvaa. Kaikki

vähittäiskaupassa tai opasta uudella tavalla ihmisiä julkisissa

voidaan aikatauluttaa ja päättää aineiston esitysjärjestys sekä

tiloissa. Sharpin PN-Y-näytöt toimivat kellonympäri 24/7 ja

kesto. Näitä toimintoja hallitaan helppokäyttöisen käyttöliittymän

sopivat myös kaikkein vaativimpiin tarpeisiin.

kautta, jossa sisältöä voidaan suunnitella, hallita ja esittää jopa
20:lle eri näytölle seitsemällä eri säännöllä, jotka asetetaan esim.
työviikon, aukioloaikojen, vierailuaikojen tai ruuhkatuntien
mukaisesti näkymään yrityksen omien toiveiden mukaisesti.

Face-down
Face-down

Tiltedangle
Tilted
angle

Jotta saisit paremman käsityksen infonäyttöjen käytöstä ja
investointisi tuottamista tuloksista, järjestelmä tarjoaa täydelliset
lokiraportit päivämäärineen ja aikatietoineen, sisältöluetteloiden
nimien, IP-osoitteiden ja näyttöjen sijaintien kanssa.

Wall-mounted
(landscape)

Wall-mounted
Wall-mounted
(portrait)
(portrait)
Face-up
Face-up
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Target Environment
PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326

Tarvitset parhaan mahdollisen infonäytön /This is Why
Sharpin näytöt ovat luotettavia ja monikäyttöisiä
Nähty ja kuultu

Parannettuja ominaisuuksia

Näyttöön integroidut kaiuttimet varmistavat kristallinkirkkaan

Sharp on kehittänyt erilaisia parannettuja ominaisuuksia, jotka

äänentoiston, eikä ylimääräisiä ulkoisia kaiuttimia tarvita.

tekevät työskentelystä PN-Y-sarjan näyttöjen kanssa
palkitsevampaa. Pystymme esittämään samaa digitaalista sisältöä
kuin “ketjutetuilla” näytöillä välttäen mahdolliset virtapiikkien
aiheuttamat ongelmat käytettäessä viivästettyä käynnistystä.

Sharpin PN-Y-sarjan näytöt on suunniteltu siten, että ne täyttävät
kaikki yritysten näytöille asettamat vaatimukset ja antavat täyden

Jos haluat tuottaa vieläkin luovempaa sisältöä, Sharpin ID

hallinnan käyttäjälle viestin välittämiseen.

Setting -ominaisuudet mahdollistavat jokaisen näytön
kytkemisen itsenäisenä näyttönä videoseinäksi tai osaksi saman

Parhaat puolet aina näkyvillä
Sharpin PN-Y-sarjan näyttöjä on saatavilla useita eri kokoja
vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Pienestä ja kompaktista
32”-tuuman näytöstä aina 43”- ja 49” -tuuman näyttöihin sekä
kaikken suurimpaan, tuumakooltaan 55” olevaan näyttöön.
Kaikki PN-Y-sarjan näytöt ovat TFT LCD-näyttöjä, joissa on laaja
katselukulma, mikä tekee niistä sopivia hyvin monenlaisiin
käyttötarkoituksiin ja infonäyttöjen sovelluksiin.
Tässä Full-HD-näytössä on 1920 x 1080 pikseleitä, mikä tekee
sisällöstä elävää ja yksityiskohtaista. Aina ohuista viivoista ja
pienestä tekstistä valokuviin - kaikki hämmästyttävällä selkeydellä.
450 cd/m2 kirkkauden ansiosta PN-Y-sarjan näytöt tuottavat

verkon näyttöjä, mikä tarjoaa entistä enemmän
sisältömahdollisuuksia.
PN-Y-sarjan näyttöjen sisällä on lämpötila-anturi, joka säätää
automaattisesti taustavalojen kirkkautta pitäen lämpötilan
normaalilla käyttötasolla estäen näin näytön sammumisen tai
tauon. Tuulettimeton rakenne takaa jatkuvan toiminnan jopa
lämpimissä ympäristöissä, joten korkea luotettavuus on taattu
eikä katkoksia tai tuuletustaukoja tule.
Myös turvallisuustekijät on huomioitu, sillä USB-tikun ja SDmuistikortin luukut on tehty niin, ettei niitä pääse asiaton
henkilö avaamaan ja poistamaan muistivälinettä.

kirkasta, katseet vangitsevaa digitaalista sisältöä mahdollisimman
tehokkaalla tavalla yleisissä tiloissa ja liiketiloissa. Korkean
kontrastin ansiosta näet syvimmät mustat värit ja paremman
värintoiston sekä aidosti erinomaisen visuaalisen vaikutuksen.
Sharpin PN-Y-näytöt ovat vain 46 mm:n paksuisia, tyylikkäitä,
houkuttelevampia ja pitävät matala profiilia, mikä tarkoittaa
helpompaa asentamista. Myös kehystä on parannettu, joka on
vain 9,5 mm:n levyinen ja luo siistin yleisilmeen häiritsemättä
keskittymistä näyttöruudun sisältöön.
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Target
Tekniset
Specif ications
Environment
tiedot

Malli

LCD-paneeli

PN-Y556

PN-Y496

PN-Y436

PN-Y326

55”
54 5/8 tuumaa (138,8 cm) diagonaalinen
TFT LCD

49”
48 1/2 tuumaa (123,2 cm) diagonaalinen
TFT LCD

43”
42 1/2 tuumaa (107,98 cm) diagonaalinen
TFT LCD

32”
31 9/16 tuumaa (80,1 cm) diagonaalinen
TFT LCD

Maksimiresoluutio

1920 x 1080 pikseliä

Näyttövärejä (noin)

16,77 miljoonaa väriä

Pikseliväli (vaaka x pysty)

0,630 mm × 0,630 mm

0,559 mm × 0,559 mm

Maksimikirkkaus (noin)

0,490 mm × 0,490 mm

400 cd/m2

Kontrastisuhde

1,100 : 1
178°/178° (CR >=10)

Katselukulma (vaaka/pysty)
Aktiivinen näyttöalue (L x K))

47 5/8 x 26 13/16 (1209,6 x 680,4)

40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8)

37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416)

27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)

Digitaalinen (DVI 1.0 standardin mukainen), Analoginen RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω]

Video
Tietokoneen
sisääntulot

0,364 mm × 0,364 mm

450 cd/m2

Videon värijärjestelmä

NTSC (3.58MHz)/NTSC (4.43MHz)/PAL/PAL-60/SECAM

Synkronointi
Plug & Play
Virranhallinta

vaaka/korkeusporrastus (TTL: positiivinen/negatiivinen)
VESA DDC2B
VESA DPMS, DVI DMPM

Tuloliitännät

HDMI x 1, Mini D-sub 15 pin, 3 rows x 1, DVI-D 24 pin (HDCP yhteensopiva) x 1, 3.5 mm pienoisstereoliitin x 2, D-sub 9 pin x 1

Lähtöliitännät

DVI-D 24 pin (HDCP yhteensopiva) x 1, 3.5 mm pienoisstereoliitin x 1, D-sub 9 pin x 1

USB-portti

USB flash drive (Type A)

Sisäänrakennetut kaiuttimet

7W+ 7W

5W+ 5W

USB-virtalähde

5V, 2A (USB TYPE A -liitin)

SD-korttipaikka

SD-muistikortti (SD-muistikortti/SDHC-muistikortti)

LAN-pääte

10 BASE-T/100 BASE-TX

Virrankulutus
(tulosignaali odotustila / valmiustila*2)

105W

87W

Virrankulutus

76W

69W

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Käyttölämpötila*1

Ympäristöolosuhteet

0°C - 40°C

Käyttötilan kosteus

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

20 % to 80 % RH (ei tiivistymistä)
48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16
(1233 x 46 x 710)

43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16
(1097 x 46 x 634)

38 x 113/16 x 22
(965 x 46 x 559)

28 1/2 x 2 3/16 x 16 11/16
(724.5 x 56 x 424)

18 kg

15 kg

10.5 kg

6 kg

Paino (noin)

Huomautukset
*1 Lämpötila voi muuttua käytettäessä näyttöä yhdessä Sharpin suosittelemien lisävarusteiden kanssa. Tarkista tällaisissa tapauksissa lisävarusteen lämpötila. Jos asennat näytön vaakatasoon (kallistettuna enemmän kuin 20° ylös- tai alassuin),
huolehdi siitä että käyttöympäristön lämpötila on 0° C:n ja 30°C -asteiden välillä. *2 Kun virransäästötila on asennettu OFF-asentoon. Kun virransäästötila on asennettu ON-asentoon: 0.5 W
Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman aikaisempaa ilmoitusta. Tiedot ovat ajantasalla esitteen painohetkellä. Windows, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin (USA) rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai muissa
maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä © Sharp Corporation. Joulukuu 2016. Viite PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Esite 4pp (17835).

Dimensions
(PN-Y556)

(PN-Y326)
VESA holes*

200
200
(7 7/8) (7 7/8)

46 (1 13/16)

Input/Output Terminals

VESA holes*

(Side)

(Bottom)
SD card slot

197
(7 3/4)
203
(8)

634 (24 15/16)

609* (24)

1,078* (42 7/16)

1,097 (43 3/16)

59 (2 5/16)

(PN-Y436)
46 (1 13/16)

112
88
(4 7/16) (3 7/16)
47 (1 7/8)

Units: mm (inch)
* Screen dimensions
* To use the VESA-standard mounting bracket, use M6 screws that are 8 to 10 mm plus the thickness of the bracket.

59 (2 5/16)

(PN-Y496)

424 (16 11/16)

724.5 (28 1/2)

203
(8)

685* (26 15/16)

710 (27 15/16)

197
(7 3/4)

1,214* (47 13/16)

1,233 (48 9/16)

100
100
VESA holes*
(3 15/16) (3 15/16)

56 (2 3/16)
703.5* (27 11/16)

398* (15 11/16)

200
200
(7 7/8) (7 7/8)

46 (1 13/16)

Audio
output

VESA holes*

www.sharp.eu

52 (2 1/16)

197
(7 3/4)

559 (22)

534* (21)
965 (38)

HDMI input

203
(8)

DVI-D input
946* (37 1/4)

AV audio
output LAN port

PC analogue
input (D-sub)
DVI-D output

200
200
(7 7/8) (7 7/8)

RS-232C
output

Power supply
USB port

SHARP BUSINESS SYSTEMS FINLAND OY
Rälssintie 6, 00720 Helsinki
puh. (09) 2525 5600, fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi

PC audio
input

RS-232C
input

