
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 

NEC Digital Signage Displays 

 ویژگی ها

 NECنمایشگر های صنعتی ساینج 

سامانه های اطالع رسانی و تبلیغات محیطی نیازمند با توجه به پیشرفت تکنولوژی، 

سهولت در مدیریت و کیفیت نمایش محتوا آن  نیازمندیتجهیزاتی است که مهمترین 

 این نمایشگرها .کنندمی این امر را امکان پذیر NEC ساینج  نمایشگر هایمی باشد، 

زاویه دید  هستند. ویندوزماژوالر با سیستم عامل داخلی  کامپیوتور پیشرفته دارای

م می سازد تا در مناسب و قابلیت نصب بصورت عمودی یا افقی این امکان را فراه

  تمامی سازمانها ، مراکز درمانی، پایانه های مسافربری و ... مورد استفاده قرار گیرد.

  

وجود سیستم عامل ویندوز در این نمایشگر ها، امکان اجرای هر نرم افزاری که ویندوز 

 چنین نصب نرم افزار تخصصی دیجیتال ر می سازد. هموآنها را پشتیبانی می کند را مقد

بدون و این قابلیت را ایجاد می کند تا  ،NEC صنعتیفرابین روی نمایشگر های  ساینج

های  به همراه گجتشبکه اینترنتی و یا اینترانتی و مدیریت متمرکز محتوی، یک  یا با

 ت گیرد.، بهترین شکل به کارگیری از این نمایشگرها صوررایج، تحت سیستم یکپارچه

ند که وات می باش 10 اسپیکر داخلیدارای  NEC  نمایشگرهای دیجیتال ساینج

همچنین سیستم دارای یک را خواهد داد. امکان پخش هم صدا و هم تصویر 

بعالوه اینکه این آمپلیفایر دیگر جهت اتصال اسپیکر پسیو خارجی می باشد. 

ان فعال کردن تنظیم ورودی و خروجی صدا نیز می باشد. امک نمایشگرها دارای

 اتوماتیک شدت روشنایی با توجه به نور محیطی از دیگر امکانات این نمایشگرهاست.

 (SOC)سیستم عامل داخلی ویندوز 

 

 و سنسور نور محیط پیشرفته صوتیسیستم 

ه ( بDaisy Chain)مدیریت و پردازش زنجیره ای تصاویر 

ها منبع تصویر متصل نمایشگر این صورت که به یکی از

می شود و بدون نیاز به تقسیم کننده، تصویر بصورت 

پردازش  باالزنجیره ای در نمایشگر های بعدی با کیفیت 

 و نمایش داده می شود.

 پردازش زنجیره ای تصاویر

 ,HDMI, DVIهای ورودی پورت پشتیبانی از

Display Port, VGA  و قابلیت نمایش تصاویر با

جزیی از ویژگی  Full HD, HDکیفیت های 

می باشد. همچنین نمایش محتوا  NECگرهای نمایش

های دیگر این از قابلیتبصورت افقی و عمودی 

 باشد.نمایشگر صنعتی می

 قابلیت های صنعتی پورت های ورودی و کیفیت نمایش

گرد  برابر ضربه، NECدوام و پایداری نمایشگرهای صنعتی 

با ساعت   روز هفته 7ساعته در  24و غبار، دما و عملکرد 

 ساعت. 60000کارکرد بیش از 

Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH, Germany. 



NEC DISPLAYS Specifications: 

NEC INDUSTRIAL DISPLAY MultiSync X552S MultiSync  X462S 

Panel 

Panel Brand NEC NEC 

Screen Size 55”  46”  

Panel Technology S-PVA with edge LED backlights 

Backlight Type D-LED 
Aspect Ratio 16:09 
Native Resolution 1920 x 1080 (FHD) 
Brightness 700 cd/m²  ~  500 cd/m² 
Contrast Ratio (Typical) 4000:1 
Viewing Angle(H x V) 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) 
Response Time 8ms (G to G) 

Active Screen Area (W X H) 1209.6 x 680.4 mm 1018.1 x 572.7 mm 

Panel Refresh Rate 60 Hz 
Haze Level 44% 
Supported Orientation Face Up  ; Landscape; Portrait 
Life Time (Typ.) 60000 Hrs. 
Operation Time 24 Hours x 7 Days 
Supported on digital inputs 
(Video) 

[1920 x 1080i (59.94/ 60)16:9]  [1920 x 1080i (50)16:9]  [1920 x1080p(59.94/60)16:9] 
[1920 x 1080p (50)16:9]        [1920 x 1080p (23.97/ 24)16:9]    [1920 x 1080p (25)16:9] 

[1920 x 1080p (29.97/ 30)16:9]            [1280 x 720p (59.94/ 60)16:9] 
[1280 x 720p (50)16:9]              [720 x 576p (50)16:9]       [720 x 480p (59.94/ 60)16:9] 

Connectivity 

Input (HDMI) 1 x HDMI (with HDCP) 

Input (DP) 1 x Display Port (with HDCP) 

Input (DVI) 1 x DVI-D (with HDCP) 

Input (SDI) 1 x SDI (Composite BNC) 

Input (VGA) 1 x VGA Port )D-sub 15 pin( 

Input Control LAN 100Mbit; RS232 

Input Audio Digital 1 x HDMI; DisplayPort 

Input Audio Analogue 1 x 3,5 mm jack 

Output (DVI) 1 x DVI-D (with HDCP) 

Output Audio Analogue 3,5mm jack 

Output Audio Speaker 2 x External passive speakers (Stereo) 

Output Control RS232 

Remote Control LAN with SNMP; Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output 

Mechanical 

Specification 

Bezel Color Black 
Bezel Width (L/R, T/B) 20.5 mm / 20.5 mm 18.7 mm / 18.7 mm 

Dimensions without stand 
WxHxD) 

1254.5 x 725.3 x 58.9 mm 1059.3 x 613.0 x 58.9 mm 

Packaging Dimensions 
(WxHxD) 

1430.0 x 920.0 x 250.0 mm 1230.0 x 792.0 x 225.0 mm 

Net Weight 24.5 kg 20.7 kg 

Gross Weight (with box) 32.0 kg 26.6 kg 

VESA Hole Configuration 300 x 300 mm (M6, 4 holes) 

Environment 

Conditions 
Operation Temperature 0-40°C (0-35°C: When installed face up / down and with OPS-SBC.) 

Operating Humidity 20-80% (without condensing) 

Power 

Power Requirements 3.4 A @ 100-120 V, 1.4 A @ 220-240 V 2.8 A @ 100-120 V, 1.2 A @ 220-240 V 

Power Type Built-In Power 
Power Consumption 
(Typical) 

160 W 110 W 

Standby < 0.5 W 

Green 

Features 

Energy Efficiency 
Ambient light sensor; Annual energy consumption: 201 kWh (based on 4 operating 
hours per day); Carbon savings meter; ECOMode; Energy efficiency class: B; LED 
backlight 

Ecological Standards Energy Star 5.1 

Additional 

Features 

Special Characteristics 

Advanced fan control; Automatic Alarm E-Mails; Copy display settings through RS232; 
DICOM Simulation; Hardware color calibration possible; Input name adjustment; 
Matrix memory; Naivest Administrator 2; OSD rotation for portrait mode; 
Programmable ambient light sensor; Rapid input switching; Scheduler; Screen saver 
functions; SNMP LAN; Tile Matrix (10 x 10); User input priority definition; Various 
picture in picture options 

Safety and Ergonomics C-tick; CE; Energy Star 5.1; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI 

Audio Integrated Speakers (5 W + 5 W); Optional speakers NEC SP-RM1 (2x15W) 

www.Farabinn.com 


