Infinipix™ Manager NM-110
Software de gerenciamento Infinipix™ para monitores LED

b GUI Direta
b Segurança máxima para
ambientes críticos de
dados
b Desenvolvimento de
software interno
certificado

O Infinipix™ Manager (NM-110) é a próxima geração em software de
gerenciamento de monitores LED. O NM-110 hospeda uma interface
da web direta que permite acessar informações para o hardware do
seu monitor e oferece as ferramentas para (pré)visualizar layouts e
manipular configurações na parede de LED.
Uma tela sem preocupações
O InfinipixTM NM-110 permite a manutenção remota sem estresse e facilita muito a
vida de qualquer instalador ou operador com uma interface WYSIWYG intuitiva e
simples. Ele oferece a possibilidade de configurar vários perfis com diferentes
direitos de acesso, facilitando a manutenção eficiente e, ao mesmo tempo,
eliminando os riscos de vazamento de dados.

<span>Segurança em malha fechada
Os displays de LED são usados em várias aplicações críticas de dados: centros de
monitoramento do governo, postos de comando militar, apresentações internas da
empresa ... Em vez de usar o protocolo de transferência padrão, nossos
processadores InfinipixTM trabalham com um protocolo de engenharia proprietário
da Barco para criptografar os dados confidenciais. Evite que seus dados
confidenciais caiam nas mãos erradas e confie no processamento do InfinipixTM.

Adequado para o uso
O NM-110 pode ser configurado com um modelo de licenciamento adequado à
finalidade, o que significa que você pode expandir e atualizar o sistema quando
precisar de recursos avançados adicionais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INFINIPIX™ MANAGER NM-110

Controle Remoto

d 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client
network
d 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an
Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for
one or more Displays.

Dimensões L x P x A

190 x 190 x 60 mm

Dimensões (na embalagem)

260 x 308 x 230 mm

Peso

Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg

Peso (na embalagem)

4.5 kg

Software

Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software

Tipo de Energia

100-240VAC, 2A -50-60Hz

Consumo de energia

83 Watts (típico)
92 Watt (máx.); 109 Watt (

Dissipação de calor

283BTU/h

Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)

32 dB(A)

Temperatura ambiente

Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)

Umidade do Ambiente

Operational: up to 80%, non-condensing

Conteúdo do pacote

1x Servidor NM-110
1x Fonte de alimentação
1x Cabo de alimentação principal específico à região
1x Suporte de montagem
1x Suporte vertical

Acessórios

Kit VESA (R9811098)
Montagem em rack (R9811099)
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