V-WALL
W wielkiej skali i Inter-kreatywnie
Gdy potrzebujesz dużego ekranu skorzystaj z V-WALL. Ta ściana video w technologii
multi-touch pozwala na interakcję wielu osób jednocześnie na obrazie o przekątnej
nawet 250”. W tym samym czasie możesz wykorzystać nawet 40 punktów dotyku.
Używając V-WALL możesz tworzyć dowolnie kreatywne rozwiązania, a nawet więcej:
możesz tworzyć rozwiązania INTER-KREATYWNE – angażujące Twoich klientów,
Twoją publiczność, Twoją grupę docelową.
Główne cechy:
Maksymalnie 350” przekątnej
Technologia multi-touch wykrywająca do 40 pkt. dotyku jednocześnie
Podstawowe konfiguracje ścian video 2x2, 3x3, 4x2, 4x3 oraz wiele innych
dostępnych z bezszwowymi profesjonalnymi monitorami 46”, 55”, 60”
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V-WALL MOBILE
Tam, gdzie Ty
Targi, konferencje, ekspozycje, koncerty, wiece i wszelkie eventy – Twoja mobilna
multidotykowa ściana video może być wszędzie, zawsze tam gdzie jej potrzebujesz!
Mobilny V-WALL to wytrzymała aluminiowa konstrukcja na specjalnych kółkach
zdolna do utrzymania i przewożenia ścian zbudowanych z wielu monitorów i szkła
z nakładką dotykową. Spokojnie przetransportujesz ją tam, gdzie akurat będzie Ci
potrzebna, by zrobić wrażenie na swoich klientach.
Główne cechy:
Solidna aluminiowa konstrukcja mobilna
Jednolita tafla szkła hartowanego chroniąca monitory przed uszkodzeniem
Wyjątkowe rozwiązanie umożliwiające łatwy dostęp serwisowy do monitorów
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V-WALL PERMANENT
Na zawsze
Jeśli potrzebujesz spektakularnej, interaktywnej instalacji do prezentacji video,
skorzystaj z V-WALL do stałych instalacji, zbudowanej na bazie wytrzymałej
konstrukcji przytwierdzonej na stałe do podłoża lub ściany budynku.
Z tyłu takiej konstrukcji znajduje się pomieszczenie serwisowe i łatwy dostęp
do monitorów. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskasz interaktywną ścianę video
multi-touch o przekątnej nawet do 350”
Główne cechy:
Maksymalnie 350” przekątnej
Technologia multi-touch wykrywająca do 40 pkt. dotyku jednocześnie
Podstawowe konfiguracje ścian video 2x2, 3x3, 4x2, 4x3 oraz wiele innych
dostępnych z bezszwowymi profesjonalnymi monitorami 46”, 55”, 60”
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V-WALL OVERLAY
Nowe życie starej ściany
To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, pozwalające uatrakcyjnić istniejącą ścianę
video. Dzięki niemu możesz zwyczajny video wall zamienić w ścianę dotykową.
Na tradycyjnej ścianie video instalujesz (naszymi rękami) nakładkę dotykową
i uchwyty mocujące do ściany budynku dokoła bezszwowych monitorów,
co pozwala uchronić monitory bezszwowe przed ryzykiem zniszczenia.
Główne cechy:
Budżetowe rozwiązanie wielo-monitorowe
Dedykowane uchwyty zdejmujące z monitorów cały ciężar nakładki dotykowej
Front zawierający szkło ochronne zabezpieczające monitory przed
uszkodzeniem
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Dowolny rozmiar, dowolna konfiguracja!

Specyfikacja
Dostępne rozmiary
Szkło
Rozmiar ramki
Ilość punktów dotyku
Minimalny rozmiar obiektu

>84” dopasowane do wymagań klienta
6 mm
37,5 mm szerokość, 11,7 mm grubość
2, 4, 6, 10, 12, 16, 32, 40
5 mm

Siła aktywacji dotyku

Nie wymagana

Wytrzymałość dotyku

Nie ograniczona

Rozdzielczość
Dokładność dotyku

32768 x 32768
±1 mm

Odporność na uszkodzenia

Działanie przy uszkodzeniu sensorów sięgającym 75%

Częstotliwość próbkowania

Do 200 fps

Czas reakcji
Przepuszczalność światła
Kompatybilne systemy operacyjne
Wspierane protokoły

3-10 ms
100% ze standardowym szkłem, 90% ze szkłem AntiGlare
Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Mac OS, Linux, Android
HID, TUIO, FLASH

Wsparcie oprogramowania

Darmowe SDK, wspiera C/C++, C#, JAVA etc.

Zasilanie

USB z zewnętrznego zasilania 12 V, 1600 mA

Pobór mocy
Dopuszczalne natężenie światła
otoczenia
Temperatura otoczenia
Wilgotność otoczenia

20 W
150 000 lx
Temperatura pracy: -20°C ~ 70°C
Temperatura przechowywania -40°C ~ 80°C
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% RH
Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH

Certyfikaty

CE, RoHS

Gwarancja

2 lata
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