
Monitor Touch PCAP

Opção Open Frame

Interatividade Ultra Responsiva

Estes monitores touch open frame são ideais para integradores de sistema. 

Com um suporte de montagem na parte inferior incluído sem custo extra, esta solução 

flexível pode ser montada em qualquer quiosque, mesa ou gabinete na horizonta ou na

vertical. O suporte também possui micro-ajuste em todas nas três direções para permitir 

integração de superfície nivelada. 

Transforme facilmente esta solução de um monitor de toque interativo num monitor 

touch all-in-one com Windows totalmente integrado simplesmente inserindo um 

PC OPS no slot embutido, sem a necessidade de cabos. Para evitar roubo ou danos, 

pode ser afixado com um parafuso hexagonal de segurança. 

22" | 32"| 43" | 50" | 55"

Uso Comercial

10 Pontos Touch

Colunas Integradas

500cd/m2 Painel IPS

Opção: Windows
OPS PC

Suporte Open Frame

Solução de toque interativo com open frame e opções de Windows integradas disponíveis; 
ideal para integração de quiosque ou aplicações montadas na parede

Conecte Disposi�vos Externos

Tratamento da Super�cie 

por Plasma
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Outras caracterís�cas

Uso Comercial 24/7Conecte Dispositivos Externos

Colunas Integradas

Tratamento de Superfícies por Plasma

Estes monitores podem estar em uso constante 24 horas por dia, 

7 dias por semana, por mais de 70.000 horas, graças ao painel 

LCD, media player e outros componentes para uso comercial. 

Não têm botões ou controlos externos para evitar adulteração.

Conecte estes monitores touch versáteis a uma fonte externa, como 

um PC ou um media player, usando as entradas HDMI e USB para 

executar qualquer software desejado.

Para aplicações que requerem um elemento de áudio, estes 

monitores apresentam duas colunas integradas.

Um revestimento oleofóbico especial torna a frente do vidro mais 

resistente aos resíduos oleosos deixados pelas impressões digitais 

e melhora a suavidade dos gestos de toque. Ao contrário de 

monitores touch do mercado, este vidro não é gravado, o que 

aumenta muito a clareza óptica.

10-Pointos PCAP Touch

500cd/m² Painel IPS

Ter até 10 pontos de toque permite que os usuários executem uma 

variedade de gestos de toque, incluindo a manipulação de imagens 

e aumentar / diminuir o zoom - da mesma forma que você faria com

um tablet comum ou smartphone. Também permite que vários 

usuários interajam com a tela ao mesmo tempo.

Graças à tecnologia IPS de nível comercial, estes painéis são 

projetados para exibir com precisão a qualidade da imagem e a 

profundidade da cor, sem queda na precisão das cores, além de 

atingir a temperatura de cor mais realista nas orientações 

horizontal e vertical.

Pontos Touch

8W, 3Ω x 2 
Colunas Integradas

HDMI

Touch USB

Estilo Tablet Gigante

Interatividade Ultra Responsiva

A superfície de vidro temperado de ponta a ponta, cantos arredondados, 

espessura super fina, contorno de alumínio e borda preta fina fornecem 

uma estética cativante semelhante à de um tablet. Esta elegante face de 

vidro também aumenta a durabilidade do monitor, protegendo o painel 

LCD e outros componentes internos de possíveis danos em espaços 

públicos.

Sensibilidade ideal para gestos de toque e tempos de resposta rápidos 

garantem que os usuários tenham uma experiência suave e sem esforço. 

Não há necessidade de tocar várias vezes ou esperar que um toque seja 

registado ao interagir com estes monitores responsivos.

Perfil
Côncavo 



Caracterís�cas principais

ESTILO TABLET GIGANTE
MONTAGEM
OPEN FRAME

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE
POR PLASMA

OPS  PC  SLOT 550CD/M 2 BRILHO24/7 USO COMERCIAL COLUNAS INTEGRADAS

OPCIONAL WINDOWS 
OPS PC

TOUGHENED FRONT GLASS 
ORIENTAÇÃO VERTICAL

OU HORIZONTAL
OPEN FRAME COM

MICRO AJUSTAMENTO EXTERNOS
CONECTE DISPOSITIVOS 



Tabela de especificações

pode conter erros ou omissões.

Painel

Resolução 1920x1080

Área do Display (mm) 477x269 700.4x394.8 942.5x530.5 1075.8x606 1210.4x680.4

Ratio 16:9

Brilho (cd/m2) 500

Cor 16.7M

Ângulo de Visão 178°

Contrast 5000:1

Touch

Tecnologia Touch Capacitiva

Pontos Touch 10

Dureza de Vidro 7H minino

Áudio Coluna 8W, 3Ω (x2)

AV Inputs Entradas HDMI

Energia
Consumo de Energia (W) TBA TBA TBATBATBA

Entrada de Tensão AC220V

Mecânica

Tamanho da Unidade (LxAxP mm) 328.6x536.6x52 759.8x454.2x55.4 1001.6x589.8x61.1 1135.2x665.4x62.7 1269.8x739.8x59.9

Tamanho da Embalagem (LxAxP mm) 663x455x178 870x565x166 1102x690x162 1235x765x162 TBA

VESA (mm) 100x100 200x200 400x200 400x400 400x400

Peso Net (kg) 7 12 TBA TBA TBA

Peso Gross (kg) 8 15 TBA TBA TBA

Ambiente

Temperatura Operacional 0°C a 40°C

Armazenamento Temperatura -20°C a 60°C

Humidade Operacional 10% a 80%

Armazenamento Humidade 5% a 95%

Acessórios
Inclui Montagem Open Frame, Comando, Manual, Cabo de Energia, Cabo USB - USB , Wi-Fi Aerial

Opcional Windows Slot-in OPS PC, Suporte de Parede, Suporte de Chão, Carrinho, Suporte de Teto, Suporte de Mesa

22" 32" 43" 50" 55"



Desenho Técnico
22" WP22A

32" WP32A



Desenho Técnico
43" WP43A

50" WP50A



Desenho Técnico
55" WP55A


