MCM-50
Caixa de encurvamento externo, mistura e combinação de cores otimizada
para a série F50 WQXGA

O MCM-50 serve como um processador de entrada nos projetores da série F50
WQXGA, permitindo correção de geometria, correção de cor, monitoramento de
brilho e combinação eletrônica de até 120 Hz. Com a interface do usuário na tela
em tempo real, o MCM-50 ajuda no desempenho conhecido dos projetos de
simulação de ponta da Barco. Dessa forma, essa caixa possibilita diversas
configurações multicanal com diversos projetores F50, com taxas de quadro
nativas de 120 Hz.
Ideal para fontes mono e 3D estéreo
O MCM-50 é compatível com fontes mono e estéreo de até 120 Hz. Fontes Native WQXGA estéreo
ativas ou passivas são convertidas em um sinal estéreo ativo sem cintilação de até 120 Hz.
As quatro entradas do DisplayPort 1.1 permitem que até 2 fontes sejam conectadas em duas colunas
de 1280 por 1600 pixels, oferecendo uma tela completa de 2560 * 1600 pixels. As fontes mono
(incluindo conteúdo HDCP criptografado) e estéreo são exibidas de maneira síncrona com a entrada,
com atraso mínimo.

Controle fácil
O MCM-50 pode ser controlado por meio de um controle remoto infravermelho com menu na tela
ou através de IP. O controle por IP permite a fácil integração com painéis sensíveis ao toque para
mudança prática da fonte e diferentes arquivos geométricos.
Adequado para todos os ambientes:

b Salas de colaboração planas e curvas maiores
b Visualização 3D conforme usada nos setores automotivo, de petróleo e gás
b pesquisa científica e planejamento urbano
b Aplicações de treinamento em alta velocidade, com execução a 120 Hz
b Visores com controle e comando de alta resolução

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MCM-50

Entradas

4x DisplayPort 1.1a que possibilita WQXGA nativo até 120 Hz em:
-duas colunas 2 x 1.280 x 1.600
-quatro colunas 4 x 640 x 1.600 (somente conteúdo mono)
-quatro quadrantes 4 x 1.280 x 800 (somente conteúdo mono)
-Entrada de sincronização estéreo em 4 conectores mini-din ou integrada em cabos DP.

Frequência de entrada

De 48 -120 Hz

Saídas

2 vezes DisplayPort 1.1a para acionar o projetor WQXGA F50 nativo em duas colunas 2 x 1280 x 1600

Frequência de saída

Modo síncrono: 48 a 120 Hz
Assíncrono: mono de 60 Hz ou estéreo de 120 Hz

Conexão de rede

Ethernet 10/100 RJ45

WARP

Distorção de imagem em tempo real com base em hardware e menu intuitivo na tela

Correção de cores

Correspondência de cor avançada (Dynacolor) com recurso de vinculação

Recursos

Planos alfa e beta com precisão de pixel -Combinação eletrônica avançada -Efeitos antialiasing
excepcionais

Mecânica

Kit para montagem em rack incluído

Controle

Por IP ou controle remoto por infravermelho

Dimensões (AxLxP)

4 RU 295 mm x 290 mm x 215 mm (11,6” x 11,4” x 8,46”)

Peso

6,11 kg (sem embalagem), 7,11 kg (com embalagem)

Energia

Fonte de alimentação externa: 100-250 V 50/60 Hz

Consumo de energia

77,3 W

Dissipação de calor

264 BTU/h

Suporte a estéreo

Capacidades de entrada estéreo tanto passiva quanto ativa

Compatibilidade

Série F50 WQXGA

Interferência Eletromagnética

Conformidade com as regras e regulamentos da FCC, parte 15 Classe A e CE EN55022 Classe A

Temperatura Ambiente

Máx.: +40°C | 104°F
Mín.: +10°C | 50°F
Armazenamento: de -35°C a +65°C | de –31°F a 149°F

Umidade

Armazenamento: 0 a 98% umidade relativa, sem condensação
Operação: 0 a 95% umidade relativa, sem condensação
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