Pacotes do controlador
Instant VideoWall
Tudo o que você precisa para a sua sala de controle em um único pacote

O controlador de parede de vídeo é o coração da solução de
visualização. Mas porque um coração precisa de um corpo para
funcionar, a Barco oferece incluir o controlador em um pacote
com outros equipamentos do seu portfólio. Isso não apenas inclui
cabos, mas também telas LCD em bloco e uma parede de vídeo
independente.
Escolha o controlador mais adequado
Dependendo da aplicação, a Barco propõe o controlador mais adequado. Se
for necessário executar aplicativos 3D (como Google Earth), e for necessário
suporte para transmissão em sequência por IP, o TransForm NSD (com
software de gerenciamento CMS pré-instalado) é o controlador ideal. Para
outras aplicações, a Barco propõe o controlador padrão TransForm ECU-110.
Nós oferecemos o cardápio, você escolhe os pratos!
Quando você tiver selecionado seu controlador, pode escolher entre entradas
analógicas e digitais ou uma combinação: • 2x DVI • 8x vídeo analógico • 4x
DVI + 8x vídeo analógico

Escolha sua parede de vídeo (opcional)
Para esse pacote, a Barco selecionou os painéis de parede de vídeo LCD em
bloco OverView EVD-4621 de 46” e OverView MVD-5521 de 55”. Com a lacuna
extremamente fina, formam uma parede de vídeo brilhante de ótimo visual nas
configurações 2x2, 3x2 ou 4x2. O modelo de 55" também está disponível em
combinação com a estrutura independente da série OBLX.

Resumo dos pacotes:
Padrão:
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b TransForm ECU-110 ou TransForm NSD
b Software: Software DisplayControl (TransForm ECU-110) ou CMS
(TransForm NSD)
Opcional:

b Quatro, seis ou oito painéis OverView EVD-4621 ou OverView MVD-5521
em configuração 2x2, 3x2 ou 4x2 (incluindo montagens em parede e
cabeamento básicos)
b Estrutura independente da série OBLX
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Configurations

PACOTES DO CONTROLADOR INSTANT VIDEOWALL
ECU-110 package:
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TransForm ECU-110 controller
Input options:
Barco Control Manager software
20m DVI cable for connection with video wall
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