Instant VideoWall
Solução de parede de vídeo completa em um pacote

Uma parede de vídeo LCD em bloco oferece o conforto de um
visor muito grande em muitas aplicações possíveis. Para facilitar a
tarefa de configuração para você, a Barco oferece pacotes
contendo todos os equipamentos necessários para começar a
operar sua parede de vídeo rapidamente. Disponível em uma
variedade de configurações, os pacotes incluem os visores e o
equipamento de montagem necessário. Opcionalmente, esses
pacotes podem ser estendidos por um controlador de parede
adequado às suas necessidades.
A parede de vídeo mais adequada às suas necessidades
Para esse pacote, a Barco selecionou os painéis de parede de vídeo LCD em
bloco OverView HVD5521 e KVD5521 de 55”. Com a lacuna extremamente fina,
formam uma parede de vídeo brilhante de ótimo visual nas configurações 2x2,
3x2 ou 4x2. A Instant VideoWall também está disponível em combinação com a
estrutura independente da série OBLX ou OBPX, permitindo posicionar a
parede de vídeo em qualquer lugar, sem necessidade de suporte de parede.

Escolha o seu controlador (opcional)
Para exibir conteúdo da web, aplicativos de processo, documentos MS-Office
ou simplesmente exibir o seu notebook na parede de vídeo, a série de
controladores da Barco é projetada para atender as suas necessidades.
Selecione o número necessário de entradas de vídeo e DVI, sistemas
ClickShare, gerenciamento de conteúdo e visor e recursos de painel, e iremos
propor a configuração mais adequada de nossa família de controladores
TransForm.
Padrão:

Instant VideoWall

Barco

b Quatro, seis ou oito painéis OverView KVD5521
b OverView KVD5521OverView HVD5521
b OverView HVD5521
b Principais montagens em parede
b Cabos DVI-D de alta qualidade com 20 m
b Gerenciador de controle da Barco
Opções:

b Controlador de parede:TransForm ECU-200 ou TransForm NSD-410
b TransForm ECU-200 ou TransForm NSD-410 Extensão de teclado e
mouse de 20 m
b Extensão de teclado e mouse de 20 m
b Estrutura independente da série OBLX
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INSTANT VIDEOWALL

LCD specifications

OverView HVD5521
OverView KVD-5521

Dimensions

Article number

Package content

55" Display

2x2

3x2

4x2

Width

2430 mm| 95.7"

3646 mm| 43.5"

4861 mm| 191.4"

Height

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

Sales Number

Commercial Description

R9843055_A31

KVD 55" 2x2 OBLX video wall

R9843055_A32

KVD 55" 3x2 OBLX video wall

R9843055_A33

KVD 55" 4x2 OBLX video wall

R9843055_A34

KVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A35

KVD 55" 3x1 OBPX video wall

R9843055_A36

KVD 55" 4x1 OBPX video wall

R9843065_A31

KVD 2x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A32

KVD 3x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A33

KVD 4x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843055_A54

HVD 55" 2x2 NSL Mount

R9843055_A55

HVD 55" 3x2 NSL Mount

R9843055_A56

HVD 55" 4x2 NSL Mount

R9843055_A57

HVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A58

HVD 55" 3x1 OBPX video wall
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Four, six or eight LCD-Panels: OverView HVD5521 or OverView KVD5521
Basic Wall Mounts
20m DVI cables
Barco Wall Control
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