MCM-100s
Encurvamento externo, mistura e combinação de cores

O MCM-100s traz os recursos de multicanais premiados da Barco
para um dispositivo externo. Esta interface permite a correção da
geometria, a correção da cor e a combinação eletrônica em
projetores WUXGA ou HD corporativos, com uma interface de
usuário na tela em tempo real, e o desempenho conhecido dos
projetores de simulação de ponta da Barco.
O MCM-100s lida com fontes mono e estéreo de até 120 Hz. As
fontes de som estéreo podem ser conectadas com um único sinal
estéreo ativo ou através de um sinal estéreo passivo esquerdo e
direito. Fontes estéreo ativas de taxa de quadros menor, como 60 Hz,
podem ser ampliadas para 120 Hz para evitar cintilação. Vários MCM100s podem ser sincronizados para permitir facilmente visores
estéreo de múltiplos canais.
Várias opções para conectar
Uma entrada dual DVI-D e duas camadas extras de entrada para entradas adicionais
(como DVI/D15 ou RGBHV analógico) são, por padrão, parte do pacote básico do
MCM-100s. A saída DVI de link duplo segue de maneira síncrona a fonte de entrada
selecionada.
O MCM-100s pode ser controlado por meio de um controle remoto infravermelho
ou através de IP por meio do pacote de software XDS-Racu opcional. O último
pode controlar uma tela completa com vários MCM-100s, acionando vários
projetores Barco RLM série W a partir de um único PC de controle.
Adequado a todos os ambientes

b Corporações: salas de reunião baseadas em múltiplos canais, tanto planas
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b Corporações: salas de reunião baseadas em múltiplos canais, tanto planas
quanto curvas
b Visualização 3D conforme usada nos setores automotivo, de petróleo e gás,
pesquisa científica e planejamento urbano
b Parques temáticos
Essa interface permite a correção de geometria, correção de cor e combinação
eletrônica em projetores WUXGA ou HD corporativos, com uma interface do
usuário na tela em tempo real e o desempenho conhecido dos projetos de
simulação de ponta da Barco.
O MCM-100s lida com fontes mono e estéreo de até 120 Hz. As fontes estéreo
podem ser conectadas com um único sinal estéreo ativo ou através de um sinal
estéreo passivo esquerdo e direito. Fontes estéreo ativas de taxa de quadros menor,
como 60 Hz, podem ser ampliadas para 120 Hz para evitar cintilação. Vários MCM100s podem ser sincronizados para permitir facilmente visores estéreo de múltiplos
canais.
Uma entrada DVI-D de link Dual duplo e duas camadas de entrada extras para
entradas adicionais (como DVI/D15 ou RGBHV analógico) são, por padrão, parte do
pacote básico do MCM-100s. A saída DVI de link duplo segue de maneira síncrona a
fonte de entrada selecionada.
O MCM-100s pode ser controlado por meio de um controle remoto infravermelho
ou através de IP por meio do pacote de software XDS-Racu opcional. O último
pode controlar um visor completo com vários MCM-100s, acionando vários
projetores Barco RLM série W a partir de um único PC de controle.
Adequado a todos os ambientes

b Corporações: salas de reunião baseadas em múltiplos canais, tanto planas
quanto curvas
b Visores de treinamento conforme usados em simuladores navais, de
condução e ATC.
b Visualização 3D conforme usada nos setores automotivo, de petróleo e gás,
pesquisa científica e planejamento urbano
b Parques temáticos
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MCM-100S

Entradas padrão

DVI dual link duplo até WUXGA a 120 Hz (clock de pixel de 300 Mhz)

Entradas Opcionais

Duas camadas de entrada modular livres

Módulos de entrada

DVI-D/D15 único, RGBHV, vídeo composto, S-video, HDSDI, DVI-D dual link duplo

Saída

Conector DVI de link duplo (1920*1080 até 120 Hz (temporizações HDTV 1080p) e 1920*1200 até 120
Hz)

WARP

Correção de geometria em tempo real. Interface do usuário na tela muito intuitiva com até 33*33
pontos de controle.

Correção de cores

Usa algoritmos Dynacolor com capacidades de vinculação

Suporte a estéreo

Suporte para estéreo ativo (50/60 Hz e 100/120 Hz)

Estéreo passivo

Entrada estéreo passiva usando entrada DVI-D dual link duplo. (50 ou 60Hz esquerda/direita)

Temperatura Ambiente

Máxima: +40°C ou 104°F Mínima: +10°C ou 50°F Armazenamento: -35°C a +65°C (–31°F a 149°F)

Interferência Eletromagnética

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

Umidade

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

Energia

Fonte de alimentação externa: 110 a 220V 50/60 Hz

Consumo de energia

90 W

Dissipação de calor

306 BTU/h

Dimensões (AxLxP)

200 x 430 x 274 mm 7,9 x 16,9 x 10,8 polegadas

Peso

6,78 kg (sem embalagem), 11,76 kg (com embalagem)
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