
21.5-calowy monitor dotykowy z systemem Android

T2234AS-B1 to idealne rozwiązanie all-in-one dla sklepów i punktów informacyjnych. Wejście HDMI pozwala na podłączenie
drugiego ekranu, na którym mogą być wyświetlone treści skierowane do klienta. 

Ten wytrzymały ekran zgodny jest z normą IP65, co oznacza, że front odporny jest na działanie wody i kurzu. Pokrywa na kable
pomaga zaś utrzymać porządek. Matryca IPS gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie katy widzenia.

PROLITE T2234AS-B1

Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można
dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na
nim dedykowane aplikacje.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe
działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się
dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

15.07.2021 07:52:07



Wygląd Edge to edge glass

Przekątna 21.5", 55cm

Panel IPS LED

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 350 cd/m²

Jasność 305 cd/m² z panelem dotykowym

Przepuszczalność światła 87%

Kontrast statyczny 1000:1 z panelem dotykowym

Czas reakcji (GTG) 8ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln 8bit

Powierzchnia robocza szer. x wys. 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Plamka 0.247mm

Obudowa czarna, matowa

Technologia dotykowa pojemnościowa

Punkty dotykowe 10

Dotyk wykonywany palcem, w rękawiczce (lateks),

Interfejs dotykowy USB

Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i
Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory
dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

Cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)

Wyjścia audio Wbudowane głośniki 2 x 2W

Port USB x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)

RS-232c x1

RJ45 (LAN) x1

Zintegrowane oprogramowanie Android 8.1 bez GMS

CPU Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz

GPU Mail-T760 MP4

Storage 16GB eMMC

Memory 2GB DDR3

WiFi IEE802.11b/g/n

Bluetooth 4.0

Ekstra slot na kartę SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców

Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7

Grubość szkła 2.5mm

Twardość szkła 7H

OBRAZ01

DOTYK02

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE03

WŁAŚCIWOŚCI04
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Odporność na kurz i wodę IP65 (front)

Blokada przycisków OSD tak

Applications zainstaluj lub odinstaluj, kalkulator, kalendarz, zegar i alarm, zarządzaj
informacjami o kontaktach, zarządzaj adresami e-mail, zarządzaj plikami,
przeglądaj zdjęcia, przeglądarka (Lightning), odtwarzaj pliki audio, zaktualizuj
system online, wyszukiwarka, ustawienia systemu, nagrywarka dźwięku, odtwarzaj
pliki wideo, przeglądarka (WebView)

Orientacja pozioma, pionowa, face-up

Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe adapter AC

Osłona na kable tak

Zasilacz zewnętrzny

Zasilanie DC 12 V

Zużycie energii 25W typowo, 0.5W off mode

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC

Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 517.5 x 351.5 x 219mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 615 x 450 x 330mm

Waga (bez pudła) 6.6kg

Kod EAN 4948570117178

OGÓLNE05

MECHANICZNE06

AKCESORIA W ZESTAWIE07

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ08

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ09

WYMIARY / WAGA10
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.
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