SABIT KAPASITE DUVAR
EKRANI (VIDEOWALL) KONTROLÖRÜ
4 çıkış için sayısız senaryo

ÖZELLIKLER

TAM ESNEKLIK
Datapath HX4,4K HDMI bir giriş kaynağından 4 adet ultra
yüksek çözünürlük sağlar .Güçlü bir Ekran Dizayn yazılımı
ile, Hx4 ile istenen kaynak görüntünün herhangi bir
düzenlemesini veya konfigürasyonunu yapabilirsiniz.

Digital Reklam Panoları (LED ,VIDEOWALL), digital
signage uygulamaları ve canlı yayın uygulamalarında
popüler bir seçim olan bu uygun maliyetli kontrol
sistemi hem kullanımı kolaydır hem de kurulumu
kolaydır.

•

Sonsuz kreatif uygulamalar

•

1 adet HDMI 1.4 giriş (4K30),4 HDMI 1.3 HD çıkış

•

Döndürme,kesme,ölçeklendirme,mirror ve
çerçeve(bezel) düzeltme

•

HDCP desteği

•

Gen -lock ve frame-lock teknolojisi ile herhangi
bir titreme veya yayın akışında bozukluk olmadan
çalışma özelliği

•

Herhangi bir kaynaktan gelen görüntüdeki
değişikliği diğer ekranlara otomatik olarak yerleştirir
ve adapte eder

•

Network veya USB arayüzü kullanarak bağımsız
olarak kontrol edilir (Arayüzler için (Windows & MAC
OS X 10.6 veya daha üstü)

Kreatif uygulamaları
basitçe yapar
Dünyanın en iyi görsel çözümlerini düzenleme

4 çıkış sonsuz seçenek

EK ÖZELLIKLER
Kırpma, ölçekleme, döndürme ve fps dönüştürme
işlemlerinin tamamı Hx4 donanımı tarafından
yapıldığından , her çıkışda bulunan monitör giriş
kaynağından gelen görüntüyü herhangi bir kısmını veya
tamamına verebilir.. Ekranlarda, herhangi bir kaynaktan
gelen görüntüyü diğerine çoğaltmasına izin verecek
şekilde birleştirir veya herhangi görseli ayrıca bu şekilde
kullanmaya imkan sağlar.
Bu, birçok dikdörtgen olmayan ekran düzenlemesinin
yanı sıra, kullanıcıların sınırsız çoklu monitör videowall
oluşturmasına izin veren yapıda herhangi bir
kombinasyonu ve kanvas uygulamalarına da imkan
sağlar.

NETWORK
Datapath Hx4’te, yönetim ve donanımın kontrolü için
üzerinde bir adet ethernet portu vardır. Third party yazılım
entegrasyonu için REST API desteği mevcuttur.

VIDEOWALL DESIGNER
Datapath’ın çok popüler çoklu ekran tasarım yazılımı
Hx4’ü dahil edecek şekilde güncellendi. Wall Designer,
kullanıcıların her zamankinden daha fazla görüntü
eklemesini , kaynak görüntüleri ekleyerek ve ekranlar
üzerinde kaynak görüntülerin nasıl görüntülenmesini
istediği şekilde dizayn edebilmesini ve ardından Hx4’ü
USB veya ağ bağlantı noktaları üzerinden anında
programlamasını sağlar.

UYGUN MODELLER
Sipariş Kodu: Datapath Hx4 4k display controller w/HDCP
Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış
ekibimize başvurarak özel gereksinimler için ayrıca bilgi alabilirsiniz.
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ÖZELLIKLER
Ölçüler:
Çalışma Sıcaklığı:
Enerji:

316 x 172 x 42 mm (1,86 kg)
0 - 35 oC/32 - 96 oF
IEC anahtarlama ve Sigortalı konnektör
100-240V, 50/60Hz / 35W

Video Girişi Bağlantıları:
1x HDMI1.4 (2160p/30 veya 297MP/s a
kadar)
Video Çıkış Bağlantıları:
4 x HDMI1.3 (1080p/60 veya 165MP/s
kadar)
Maksimum:

4K x 4K

Genlock:

HDMI Giriş

Kontrol Arayüzleri:	100BaseT Ethernet port. USB 2.0 Type B
connector
Firmware Desteği:

Güncellemeler network veya USB
bağlantı üzerinden

Saklama Sıcaklık Aralığı:					
-20 to 70°C
Bağıl Nem Oranı:

5%-90% yoğuşmasız

Garanti

3 yıl garanti

Sürekli gelişmekte olan ürünlerimiz içinde kullanılan teknolojinin özellikleri bilgi
vermeksizin değiştirilebilir.Güncel ürün bilgisi için www.datapath.co.uk adresimizi
ziyaret edebilirsiniz.

