"الوحيد من نوعه"
شاشة " "FOLDليست أنيقة وحسب ،إنها تُحلق
السماء! تخرج الشاشة الرقيقة للغاية إلى

في
األمام كما لو كانت ذراع رج ٍل آلي ،ثم تستقر
مثل كمبيوتر لوحي أنيق في وضعها هذا على
سطح المكتب .وهي مزودة بخاصية اللمس
ويُمكن استخدامها مثل جهاز الكمبيوتر اللوحي،
حيث توفر وضعية عمل ُمريحة بزاوية ميل قابلة
للضبط بما يضمن أفضل رؤية .وبالطبع يُتاح
الحصول على إصدار بدون خاصية اللمس.
تفاعل حقيقي مثل الكمبيوتر اللوحي وأكثر -
بضغطة زر واحدة.
يتخذ  ،FOLDبعد أن يبدأ التشغيل بمنتهى
الهدوء ،وضعية الكمبيوتر اللوحي على
ً
جهازا منفردًا وحسب،
المنضدة ،وهو أيضًا ليس
بل جزء من مجموعة تكنولوجيا الوسائط المرئية
والمسموعة االحترافية  -بكل ما تتضمنه من
مواصفات أمان ووظائف مختلفة مطلوبة لقاعة
االجتماعات أو المؤتمرات.
بمقاسها الذي يبلغ  17,3بوصة تُعد FOLD
أكبر من أجهزة الكمبيوتر اللوحي العادية‘ وتتيح
بذلك مجال رؤية أكثر راحة.
"كانت الفكرة أن نجمع األفضل من كل
المجاالت".
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 2.0 !FOLDشاشة لمس قابلة للسحب

االنطباع األول
شاشة  FOLDتلفت االنتباه بفضل تصميمها .وهي
األولى من نوعها على المستوى العالم بفضل منظرها
الفريد.
إنها رقيقة للغاية ومصنوعة من األلومنيوم والزجاج
وتخاطب جميع الحواس  -وهذا شرط مهم لضمان
حالة مزاجية إيجابية وما يصحب ذلك من تواصل
فعال على الطاولة وفي قاعة االجتماعات.
الخصائص
•عُلبة شاشة رقيقة  8مم من األلومنيوم
المطلي بالفضة
•شاشة واقية بسمك 2مم ُمقواة ومقاومة
لالنعكاس
•أبعاد العُلبة ُمدمجة
•تصميم ذو وزن خفيف  -ضوضاء
منخفضة  -استهالك أقل للطاقة
•متوافق مع وصلة نوع التشفير البينية
•دقة وضوح عالية
•ضمان محدود لمدة  5سنوات
•عدد ُ 2محرك خطوي  12فولت بآلية
دقيقة
•مانع انحشار إليكتروني وحماية آلية في
حالة الخطأ في التشغيل
•خاصية السحب اليدوي „الوصول
للمحور المباشر“ ألغراض الخدمة
والصيانة والتركيب

البيانات التقنية

مواصفات ال ُمنتَج
				
رقم ال ُمنتَج

)16:9( 17.3
		
مقاس الشاشة:
 262.144 ,Full HD - 1080 x 1920ألوان
			
التباين:
2
				
موديل
 300شمعة/م
			
السطوع:
(نموذجي) 700:1
			
التباين:
				
الخاصية
أفقي  160درجة  /رأسي  160درجة
		
زاوية الرؤية:
				
 214,812 v) x( 381,888مم
		
مساحة الرؤية:
				
 0,1989 x 0,1989مم
المسافة بين وحدات البكسل:
				
:حتى  15.000ساعة
العمر االفتراضي إلضاءة LED
				
~ 15كجم
		
الوزن:
				
			 586 x 100 x 530مم (الطول  xالعرض  xاالرتفاع)
األبعاد:
				
نموذجي  15واط
استهالك الكهرباء:
				
وضع اإلغالق 0.12 :واط ،وضع السكون (وضع السكون) 0.60 :واط ،وضع
استهالك الشاشة للكهرباء		:
				
التشغيل 19 :واط
°90-°15
		
زاوية الميل:
				
المواد
 305مم عند زاوية  90درجة  112 /مم عند زاوية  15درجة
ارتفاع الشاشة عند السحب:
				
حركة الشاشة & خاصية اإلمالة
		
محركان خطويان:
 HDMI, Displayport *, DVI **; HDCPمتوافق
وصلة الفيديو البينية:
TCP/IPpin d-sub serial + RJ45-9للتحكم في الجهاز وضبط مؤشر السحب وكذلك
		
جهاز التحكم عن بعد:
لتحديث البرامج الثابتة (يحتاج ذلك إلى كابل  E1وبرمجيات)
			
مدخل ُمزود الطاقة240-100 :فولت  ;1.5A .60Hz / 50 ,ACمخرج 12 :فولت  60واط
		
محتويات العبوة:
حد أقصى  5أمبير (طول كابل التيار المستمر حوالي  140سم) كابل كهرباء  1.5متر
			
مكونات إضافية اختيارية* واجهة بينية | ** اختياريً ،
بدل من وصلة HDMI

FOLD BLADE TOUCH 2 T IP-173-200
 !FOLDلمس 173 2.0
شاشة قابلة للسحب رأسيًا؛ نظام شاشة  17,3بوصة قابل للدمج مع األثاث بآلية حركة
كهروميكانيكية  /نظام رفع للشاشة المدمجة ذات سمك  8مم من األلومنيوم
إمالة أوتوماتيكية بزاوية من  15درجة إلى  90درجة ،حركة رأسية؛ التحكم عبر زر
في الجهاز أو عبر واجهة وحدة تحكم عن بعد ( TCP/IPأو توصيل)؛ خاصية سحب
يدوي الوصول للمحور المباشر ألغراض الخدمة والصيانة والتركيب .منخفضة
الضجيج أقل من  40ديسيبيل؛ عدد ُ 2محرك خطوي  12فولت بآلية دقيقة  -بغرض
السحب المتناظر ألعلى في حالة استخدام أكثر من شاشة؛ ضبط ُمستقل بمحرك كهربي
لزاوية الميل  -سوا ًء الضبط ال ُمسبق عبر واجهة وحدة التحكم أو الضبط الشخصي
بواسطة ال ُمستخدم.
فرز مطلي ،زجاج حماية 2مم مضاد لالنعكاس | اآللية :ألومنيوم
الشاشة :ألومنيوم ُم َّ
مطلي ،معدن نقي؛ إطار حامل وغطاء من المعدن النقيُ ،ممشط
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