UniSee Present (UPW-210)
Controlador centrado na mídia para paredes de vídeo pequenas e médias

b Baseado em Windows com
conjunto de aplicativos
pré-instalados, o que
facilita muito seu uso.
b Suporte "Traga seu próprio
aparelho", com IU baseada
em navegador.

UniSee Present (UPW-210) é um controlador de parede de vídeo
centrada na mídia, compacto e econômico. É projetado para
visualizar aplicativos baseados em Windows e entradas HDMI
conectadas localmente em uma parede de vídeo de até 16 monitores.
O UPW-210 é fornecido com um conjunto de aplicativos préinstalados, em um único clique permite que os usuários utilizem seus
próprios conteúdos na parede de vídeo, em um layout predefinido.
Exibindo o conteúdo de forma fácil

b Rápida seleção de fontes e
layouts predefinidos
b Instalação e configuração
rápidas
b Um complemento perfeito
para as paredes de vídeo
LCD de última geração da
Barco.
b Extensível com captura de
quadros para adicionar
fontes externas por meio
de conexão HDMI

Pois o UPW-210 é otimizado para aplicativos baseados em Windows 10, não
importa se você deseja mostrar vídeos, fotos, slides de PowerPoint, páginas da web
ou fontes HDMI conectadas fisicamente. Simplesmente selecione seu conteúdo,
defina a posição e salve como seu layout de parede de vídeo desejado. Os layouts
salvos podem ser ativados a qualquer momento na parede de vídeo por meio de
um único clique dentro de uma página da web de seu computador ou tablet.

Ótimo desempenho visual
Toda parede de vídeo de alta qualidade precisa de um controlador de alta
qualidade. É por isso que o UniSee Present é projetado e totalmente habilitado para
oferecer a melhor experiência visual possível em ambientes por 24 horas por dia e 7
dias na semana, por muitos anos. Isso facilita uma integração direta no domínio de
TI do Windows, bem como sua configuração e manutenção. Portanto, essa é uma
escolha segura para usuários e funcionários de TI.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNISEE PRESENT (UPW-210)

Operating system

Windows 10 64-bit IoT Enterprise

Software

Layout Manager, Frame-grabber source player

Supported content types for Layout Manager

d All VLC media player supported video & photo file formats: MPEG-x, H26x,
JPEG,GIF …
d Web pages via Chrome browser
d Microsoft Office file-formats via Word, Powerpoint, Excel, Skype for Business
(conditional to MS Office being installed on the UPW appliance by the customer)
d Frame-grabber connected HDMI sources via Barco provided frame-grabber
application (HDCP 2.2)

Processor

Intel(R) Core(TM) i7 Quad core 3.2GHz (max Turbo frequency 4.0GHz) processor

Memory

16 GB

Hard disk

256 GB Solid-State Disk SSD

Network

1x 1Gb/s LAN

Graphics card

4 x 4K-UHD channel professional high-performance graphic card

Output

4 x 4K (UHD) via 4 DP 1.4 ports
Drives up to 16x HD Full displays using Barco loopthrough technology

Form factor

3U ½ 19" Rackmount housing

Dimensions

133mm x 220mm x 300mm | 5.24" x 8.66" x 11.81"

Weight

6.3 kg (8.1 kg incl. packaging)

Power supply

100-240V, 6-3A, 50/60Hz

Power consumption

Typ. 110W | max. 135W

Temperature range

0° -40° C | 32° -104° F

Humidity

Max. 80% (non-condensing)

Noise Level

Max. 36dbA (measured at 1m/32.8ft distance at 22°/72)

Compliance

CE,CB, IEC 609501, ETL, FCC Class A, CCC, CU-EAC, BIS, RCM
Regulatory Model Id: NGP-210

Order Information

R9834910

USB connected HDMI framegrabber for UPW210

R9821016

UniSee Present UPW-210 without power cable

R9821016J

UniSee Present UPW-210 with Switzerland type
power cable 2m

R9821016X

UniSee Present UPW-210 with C13/C14-type
power cable 2m

R9821016I

UniSee Present UPW-210 with China type power
cable 2m

R9821016G

UniSee Present UPW-210 with UK type power
cable 2m

R9821016F

UniSee Present UPW-210 with EU type power
cable 2m

R9821016B

UniSee Present UPW-210 with US type power
cable 2m

R9821016FG

UniSee Present UPW-210 with EU & UK type
power cable 2m
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