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A Sharp PN-HW professzionális kijelzőivel élvezheti a vékony, 
stílusos dizájn és a kristálytiszta kép tökéletes kombinációját. Így 
jól halhatóan és egyértelműen közvetítheti üzenetét, bárhol is 
van rá szükség.

Igazi 4K Ultra HD (3840 x 2160) felbontása négyszerese az 
1080p Full HD felbontásának. Ez azt jelenti, hogy a képernyőn 
látható tartalom, beleértve a filmeket és állóképeket, rendkívül 
realisztikus részletességgel és mélységgel jelenik meg. 

Ezt tovább fokozza az innovatív LED háttérvilágítás, amely élénk 
színeket és kiváló kontrasztot biztosít az élesebb szöveg és 
a gyönyörűen texturált grafika számára.

Ez a rendkívüli tisztaság azt jelenti, hogy minden a komplex 
információk olvashatóságára és megjelenítésére optimalizált az 
olyan speciális professzionális alkalmazási területek számára, 
mint a CAD vagy a légiforgalmi irányítás. Ráadásul a képernyők 
ideálisak filmezéshez és műsorszóráshoz, mivel a fehér 
egyensúly, a fényerő és a színhőmérséklet optimalizálható.

Egyértelműen 
jobb választás
Gazdagítsa szinte bármilyen professzionális környezetét 
a Sharp PN-HW képernyőinek kiemelkedően tiszta, 4K 
Ultra HD felbontású képével. A különféle méretekben 
elérhető és rugalmasan telepíthető készülékek, beleértve 
az önálló működést is, ideális választást jelentenek mind 
a kiskereskedelmi, mind a vállalati szereplők számára.

43”
PN-HW431

50"
PN-HW501
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Élethűbb színek
A PN-HW kijelzőkkel pontosabb és élethűbb képeket élvezhet 
a képernyőn. A 10 bites színmélység szélesebb színskálát 
biztosít, így a színek nagyobb tárházát láthatja.

Éppen ezért tökéletes megoldást jelentenek, ha pontos és 
figyelemfelkeltő kommunikációra van szükség, bármely 
közönség számára, bármilyen beltéri helyszínen, akár prémium 
kiskereskedelmi helyszíneken, vezetői tárgyalókban, recepciós 
területeken vagy egyéb nyilvános helyen.

Formatervezett megjelenés
Ön bizonyára azt szeretné, hogy amit megjelenít, az jól nézzen 
ki. De miért ne lehetne az egész képernyő jó megjelenésű? 
A Sharp PN-HW professzionális kijelzői vékonyak és könnyűek, 
így egyszerűen telepíthetők bárhol, ahol szüksége van rájuk, 
ugyanakkor kiválóan feldobják a teret is.

A stílusos készülékház, a lenyűgözően sík és elegáns megjelenés 
a képernyőket bármely helyszín díszévé teszi, legyen szó akár 
a legkifinomultabb vállalati tárgyalótermekről, recepciós terekről 
vagy nagy forgalmú kiskereskedelmi környezetekről.

A 43"-tól 86"-ig terjedő méretválasztékból* az Ön igényeihez 
vagy az alkalmazás helyéhez legjobban illő megjelenítést tudja 
kiválasztani. 

Nagyobb méret, nagyobb hatás
Bárhol is használja ezeket a kijelzőket, kérdés, mi ragadja meg 
először a közönség figyelmét - az elegáns dizájn vagy a szemet 
gyönyörködtető, rendkívül tiszta képminőség. Különösen 
azért, mert óriási hatást kelthet az életnagyságú képekkel, vagy 
bármilyen tartalmat bemutathat a nagyobb méretű 75"-os és 
86"-os képernyőméretek használatával.

* A PN-HW861 már elérhető, a többi modell később érkezik 2019-ben. 
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Keltse életre 
tartalmait – gyorsan
A multimédiás prezentációknak meggyőző 
audio- és vizuális élményt kell nyújtaniuk. 
A PN-HW beépített hangszóróival, az 
USB lejátszás támogatásával és a széles 
csatlakoztathatósági lehetőségekkel olyan 
digital signage és kijelző megoldások hozhatók 
létre, amelyek valódi hatást fejtenek ki.

Napjainkban az emberek sokkal inkább interaktív élményt várnak el az életük szinte 
minden területén. A kereskedelmi megjelenítésekben hagyományosan használt 
statikus képek és csendes videó már nem elegendő ahhoz, hogy felkeltse és megtartsa 
a technológiailag hozzáértő fogyasztók figyelmét.

Tehát a Sharp PN-HW sorozat 4K-s professzionális kijelzőivel kombinálhatja a videót 
és a hangot, ideális módon jelenítve meg a tartalmakat. A készülékek 10 W+10 
W-os hangszórókkal rendelkeznek, amelyek automatikusan hatásosabbá teszik 
a multimédiás tartalmakat anélkül, hogy időt, energiát vagy pénzt kellene költenie 
a külső hangszórók csatlakoztatására és konfigurálására. És mivel teljes mértékben 
integráltak, helyet takarítanak meg, és hozzájárulnak a kijelzők karcsú, modern 
megjelenéséhez.

Bármilyen tartalom egyszerűen 
lejátszható
A beépített USB médialejátszó 
egyszerűvé teszi a 4K Ultra HD fotók 
vetítését, valamint a Full HD videók 
és zenék lejátszását - extra hardver 
vagy csúnya kábelezés nélkül. Tehát 
nincs szükség arra, hogy egy PC-t 
vásároljon és csatlakoztasson a média 
futtatásához, vagy időt töltsön a speciális 
szoftveralkalmazások használatának 
megtanulásával. Egyszerűen csak 
csatlakoztasson egy USB meghajtót és 
készen is áll!

Egyszerűen jobb vezérelhetőség
Mindegyik kijelzője egyszerűen 
vezérelhető és monitorozható 
egyetlen PC-ről vagy laptopról 
központilag a beépített LAN és RS-
232C interfészek révén. Lehetővé 
teszik, hogy alkalmazkodjon 
a kijelzők megjelenítéséhez a saját 
vezérlőrendszereinek megfelelően. 
Mindegyik kijelző három HDMI 
bemenettel rendelkezik, így könnyen 
válthat a források között.
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Tegye egyszerűvé életét
Amikor dolgozik, szüksége van arra, hogy műszaki eszköze 
is működjön. És a lehető legkönnyebb legyen beállítani és 
használni az Ön igényeinek megfelelően. 

A Sharp professzionális kijelzőinek PN-HW sorozatát folyamatos 
használatra tervezték a szokásos kiskereskedelmi és üzleti 
időszakban, valamint más nagy igénybevételt jelentő 
környezetekben. A 16/7-es működésük azt jelenti, hogy 
a tartalmat kiemelkedő tisztasággal és pontossággal jeleníti meg 
hosszú időn keresztül. Ideálisak a termékek és szolgáltatások 
népszerűsítésére, illetve az információk széles körben történő 
kommunikációjára, beleértve a tárgyalótermeket, a recepciós 
tereket és a kiskereskedelmi signage-eket.

Kiemelkedő energiahatékonyságuknak köszönhetően 
egyszerűen bekapcsolva hagyhatja őket anélkül, hogy sok 
energiát használna fel és magas számlákat fizetne.

Az Ön üzenete, az Ön által kívánt módon
Kiválaszthatja, hogy a PN-HW kijelzőket fekvő vagy álló módban 
szeretné-e telepíteni, hogy megfeleljen a megjeleníteni kívánt 
tartalomnak, és biztosítsa a környezethez való illeszkedést. 
Készítsen lenyűgöző vizuális plakátokat álló módban, vagy 
kápráztassa el közönségét ultrarealisztikus filmekkel vagy 
képekkel.

Ha nem szeretné a készülékeket hagyományos módon a falra 
szerelni, szabadon telepítheti őket önálló kijelzőként is. Így 
gyorsan megjelenítheti a helyes információkat a megfelelő 
időben, és szinte bármilyen helyszínen igazi hatást kelthet, 
például egy szálloda előcsarnokában vagy egy ügyfélszolgálati 
pultnál. Tökéletes megoldást kínál a történelmi jelentőségű 
épületekben vagy a nehezen megközelíthető helyeken, ahol 
a szabványos szerelvények és kábelezés nem lehetséges.
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*1 The PN-HW861 készülék már elérhető, a többi modell 2019-ben érkezik. *2 A fényerő a bemeneti módtól és más képbeállítástól függ. A fényerő szintje kissé csökken a termék élettartama alatt. A berendezés fizikai korlátai miatt nem 
lehet pontosan állandó fényerőt fenntartani. A HDMI, a HDMI logó, és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye és bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és más országokban.  Minden más márkanév 
és terméknév a megfelelő tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden védjegy elismert. E&OE. Sharp Corporation November 2018. Ref: 19484 Amber 8pp Brochure.

Műszaki jellemzők
Modell neve PN-HW861*1 PN-HW751 PN-HW651 PN-HW551 PN-HW501 PN-HW431
Telepítés Fekvő / álló

LCD panel

86"-os kategória  
[85 5/8 hüvelykes

(217,426cm) képátló] TFT LCD

75"-os kategória [74 1/2 
hüvelykes (189,273 cm-

es) képátló] TFT LCD

65"-os kategória [64 1/2 
hüvelykes (163,896 cm-

es) képátló] TFT LCD

55"-os kategória [54 5/8 
hüvelykes (138,783cm-

es) képátló] TFT LCD

50"-os kategória [49 1/2 
hüvelykes (125,730cm-

es) képátló] TFT LCD

43"-os kategória [42 1/2 
hüvelykes (107,986cm-

es) képátló] TFT LCD

Háttérvilágítás LED, élvilágítás LED, full array

Max. felbontás 3 840 x 2 160 pixel

Max. megjelenített 
színek (kb.) Kb. 1,07 milliárd szín

Pixel méret (V x F) 0,4935 mm (V) ×  
0,4935 mm (F)

0,429 mm (V) × 
0,429 mm (F)

0,372 mm (V) × 
0,372 mm (F)

0,315 mm (V) × 
0,315 mm (F)

0,2854 mm (V) × 
0,2854 mm (F)

0,2451 mm (V) × 
0,2451 mm (F)

Max. fényerő*2 400cd/m2 350cd/m2

Kontrasztarány 1200 :1 4000 :1

Látószög (V/F) 178°/178° (CR  10)

Aktív képernyő felület  
(Szé. x Ma.) 1.895,04 x 1.065,96 mm 1.647,36 x 926,64 mm 1428,48 x 803,52 mm 1209,6 x 680,4 mm 1095,84 x 616,41 mm 941,18 x 529,41 mm 

Válaszidő 8 ms (szürkétől szürkéig, átlag)

Bemeneti 
csatlakozók

1db Analóg Mini D-Sub 15-tűs, 3db HDMI (HDMI2.0, HDCP2.2, HDMI CEC)

Hang 3,5mm-es mini sztereo jack x 1 db
Soros csatlakozó 
(RS-232C) D-sub 9 tűs x 1 db

LAN csatlakozó 10Base-T/100Base-TX x1 db

USB port USB 2.0 kompatibilis (médialejátszóhoz) x 1 db

Kimeneti  
csatlakozók Hang RCA csatlakozó (B/J) x 1 db

Plug & Play VESA DDC2B

Energiagazdálkodás VESA DPMS

Hangszórók 10 W + 10 W

Tápellátás 100 -240 V, 50/60 Hz

Rögzítés (4 ponton) 600 mm x 400 mm, M6-os csavar 400 mm x 400 mm, 
M6-os csavar 400 mm x 200 mm, M6-os csavar 200 mm x 200 mm, 

M6-os csavar

Működési 
környezet

Üzemi  
hőmérséklet (0°C - 40°C)

Üzemi páratar-
talom 20% - 80% (lecsapódás mentes)

Energiafogyasztás 
(Bemeneti jelre váró üzemmód / 
készenléti üzemmód)

330 W (0,7 W / 0,5 W) 255 W (0,7 W / 0,5 W) 205 W (0,7 W / 0,5 W) 150 W (0,7 W / 0,5 W) 130 W (0,7 W / 0,5 W) 115 W (0,7 W / 0,5 W)

Méretek 1,928 x 76 x 1,099 mm 1,680 x 65,5 x 959 mm 1,458 x 82 x 835 mm 1,239 x 62 x 711,5 mm 1,124 x 69 x 646,5 mm 968 x 61 x 559 mm

Súly 64 kg 55 kg 27,5 kg 16 kg 13 kg 9 kg

Fő tartozékok Tápkábel, távirányító, elem (AAA méretű x 2 db), CD-ROM, üzembe helyezési útmutató, 2 db kábelrögzítő, logós matrica, USB csatlakozó fedél, 2 db USB 
csatlakozó fedél csavar
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