SAMODZIELNY KONTROLER
ŚCIANY WIZYJNEJ
Cztery wyjścia. Nieskończone możliwości.

PEŁNA WSZECHSTRONNOŚĆ
I GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA
Datapath Hx4 to samodzielny kontroler ściany wizyjnej
mogący obsłużyć pojedyncze źródło 4K HDMI na
czterech ekranach o rozdzielczości UHD. W połączeniu
z oprogramowaniem Wall Designer kontroler Hx4
pozwala wyświetlić dowolny układ i konfigurację obrazu
źródłowego.
Popularny wybór dla wyświetlaczy reklamowych,
firmowych systemów digital signage oraz obsługi
wizyjnej imprez. Ten budżetowy kontroler jest łatwy w
użyciu i prosty w konfiguracji.

CECHY
•

Nieskończone możliwości kreatywnej konfiguracji.

•

Jedno wejście HDMI 1.4 (4K30), cztery wyjścia
HDMI 1.3 (Full HD).

•

Obracanie, przycinanie, podniesienie rozdzielczości,
lustrzane odbicia i korekcja ramek.

•

Obsługa HDCP.

•

Obraz idealnie zsynchronizowany dzięki technikom
genlock i framelock.

•

Całkowicie niezależne działanie: adaptacja do zmian
w rozdzielczości źródłowej poprzez autokorektę
skalowania.

•

Interfejsy sieciowe i USB umożliwiają sterowanie
niezależne od platformy (systemy Windows oraz
MAC OS X 10.6 lub nowszy).

Kreatywność bez
barier
Opracowujemy najlepsze na świecie rozwiązania wizyjne

Cztery wyjścia. Nieskończone możliwości.

INNE CECHY

SPECYFIKACJA

Każdy ekran wyjściowy może wyświetlić fragment
obrazu z dowolnego obszaru sygnału wejściowego,
ponieważ wymaganą obróbką obrazu (przycinaniem,
skalowaniem, obracaniem i konwertowaniem prędkości
wyświetlanych klatek) zajmuje się sam kontroler Hx4.
Obszary te mogą nachodzić na siebie, umożliwiając
dublowanie obrazu wyjściowego, lub można je
skonfigurować w taki sposób, aby obsługiwały dowolne
złączenia materiału źródłowego

Wymiary

Umożliwia to obsługę wielu nieprostokątnych
układów obrazu oraz pozwala łączyć monitory w
dowolnych orientacjach, dzięki czemu użytkownik ma
nieograniczone możliwości tworzenia wieloekranowych
projektów wizyjnych.

Rozdzielczość wejściowa					
maks. 4K × 4K

ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA
Datapath Hx4 jest wyposażony w złącze Ethernet, które
można wykorzystać do monitorowania stanu i pełnej
kontroli nad sprzętem. Kontroler obsługuje również
elastyczne API typu REST, które pozwala na integrację z
oprogramowaniem innych firm.

WALL DESIGNER
To niezwykle popularne narzędzie do projektowania
wieloekranowych układów firmy Datapath zostało
dostosowane do współpracy z kontrolerem Hx4. Wall
Designer pozwala użytkownikom dodawać ekrany ze
stale powiększającej się gamy rozwiązań, wizualizować
treści, dodając wejścia i dostosowując regiony
wyświetlania, oraz programować natychmiastowo
wszystkie jednostki Hx4 za pośrednictwem portu USB
lub gniazda sieciowego.

DOSTĘPNE MODELE
Kod zamówienia: kontroler wizyjny Datapath Hx4 4K z HDCP.
Wszystkie produkty dostarczane są z najnowszym oprogramowaniem (o ile nie
wskazano inaczej). Zamówienia specjalne można zrealizować, kontaktując się z
naszym działem sprzedaży.
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Wersja 1.0

Temperatura pracy
Wymagane zasilanie

316 × 172 × 42 mm (1,86 kg)
0–35oC / 32–96oF
gniazdo IEC z bezpiecznikiem; 100–240 V,
50/60 Hz / 35 W

Złącza wejściowe wideo
1 × HDMI 1.4 (2160p/30 lub odpowiednik
do 297 MP/s)
Złącza wyjściowe wideo
4 × HDMI 1.3 (1080p/60 lub odpowiednik
do 165 MP/s)

Wejście genlock

HDMI

Interfejsy sterujące						
	port Ethernet 100BaseT; złącze USB 2.0
typu B (pełna prędkość)
Obsługa oprogramowania układowego			
	aktualizacje przez złącza USB i Ethernet
Temperatura przechowywania				
-20–70°C
Wilgotność względna					
5–90% bez kondensacji
Gwarancja

3 lata

Stale ulepszamy technologię dostępną w naszych produktach, dlatego
specyfikacje mogą ulec zmianie.

