R10
Tela de mídia digital para ambiente externo com densidade de pixel de 10,83
mm e 5.000 nits

b Mais liberdade criativa
b Tempo de configuração
mais rápido
b Custo de instalação
reduzido

A revolucionária tela de mídia digital da série R da Barco é uma
tecnologia de LED flexível, leve, ultrafina que liberta você das
limitações dos visores de LED tradicionais e faz sua mensagem se
destacar em instalações inimagináveis. O design inovador da série R
garante uma instalação suave e rápida para um tempo de
configuração rápido e custo reduzido.
Criatividade ilimitada
A série R expande as possibilidades criativas além das aplicações tradicionais. Como
estruturas de suporte não são necessárias, a série R pode ser colada em uma
superfície. Graças ao seu design flexível, as restrições de arquitetura são reduzidas e
é necessário liberar menos espaço. Além disso, não há vãos visuais entre as lâminas.

Digital em um dia
Com menos de 6kg/m2 e somente 5 mm de espessura (incluindo persianas), o R10
é muito mais fácil de instalar. Oferecido em lâminas de até 4,68 metros de
comprimento, grandes quantidades podem ser armazenadas e transportadas, e
superfícies maiores podem ser cobertas de uma vez, reduzindo custos e acelerando
o tempo de instalação. O cabeamento, controle e os sistemas eletrônicos de
potência são integrados em todas as lâminas, para eliminar a confusão de cabos.

Processamento potente
O R10 é conduzido pela plataforma de processamento de imagens InfinipixTM que
oferece uma interface baseada na web direta para configuração, escurecimento,
controle, monitoramento e manutenção do visor - em qualquer lugar, a qualquer
hora, em qualquer dispositivo. Basaeada em HTML5, diferentes sistemas
operacionais e dispositivos móveis podem ser utilizados para controlar a série R.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

R10

Distância entre pontos

10,83 mm

Configuração de LED

SMD

Pixel por módulo

24 x 36 (A x V) (múltiplos de)

Densidade de pixels

8.640/m²
803/ft²

Vida útil do LED

100.000 horas

Brilho

5.000 nits (típico)

Processando

16 bit/cor

Cores

281 trilhões

Escurecimento

16 bits

Taxa de atualização

menos de 10.000 Hz

Ângulo de visualização horizontal

110° (a 50% de brilho)

Ângulo de visualização vertical

110° (a 50% de brilho)

Consumo de energia

228 W/m² (típico)

Capacidade de curva

Raio de 0,5 metros

Tensão da potência operacional

100 a 240 V
50/60 Hz

Temperatura de operação

-20/+45 °C
-4/+113 °F

Umidade de operação

10-95%

Classificação de IP

IP54

Dimensões

(AxLxP) (múltiplos de) 260 x 390 x 5mm / 10,23 x 15,35 x 0,2 polegadas

Peso

menos de 5 kg/m² / 11 lbs/m² (somente o visor)

Facilidade de manutenção

Frontal

Certificações

CE, ETL, FCC Classe A, WEEE, RoHs

Garantia

1 ano
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