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S displeji řady PN-HW pro digital signage si můžete vychutnat 
dokonalou kombinaci tenké konstrukce a křišťálově ostrého 
obrazu. Vaše sdělení tak můžete předat hlasitě a srozumitelně, ať 
už je potřeba aby bylo slyšet kdekoli.

Jejich skutečné 4K Ultra HD (3840 x 2160) rozlišení představuje 
čtyřnásobek Full HD rozlišení 1080p. To znamená, že je obsah 
obrazovky, kupříkladu filmy či statické snímky, vykreslen 
s vynikající mírou detailu a hloubky. 

Kvalita obrazu je dále podpořena inovativním LED podsvícením, 
jež zajišťuje živoucí barvy a zvýšený kontrast pro ostřejší text 
i nádherně texturovanou grafiku.

Tato vynikající čistota znamená, že je vše optimalizováno 
ke čtení a zobrazování komplexních informací v rámci 
specializovaných profesionálních aplikací jako je CAD nebo 
kontrola leteckého provozu. Mimo to jsou obrazovky ideální 
pro film a vysílání, neboť lze vyvážení bílé, jasu a teploty barev 
v těchto prostředích optimalizovat.

Zcela jasně 
lepší volba.
Vylepšete v podstatě jakékoli profesionální prostředí pomocí 
vynikající čistoty 4K ultra HD zobrazení displejů řady Sharp 
PN-HW. Nabízí širokou paletu velikostí obrazovky a flexibilní 
možnosti instalace včetně samostatného provozu, což z nich činí 
ideální volbu jak pro maloobchodní tak korporátní organizace.

43”
PN-HW431

50”
PN-HW501
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Živější barvy
S displeji řady PN-HW si můžete vychutnat přesnější 
a realističtější prezentaci snímků na obrazovce. Jejich 10bitová 
barevná hloubka poskytuje širší barevný gamut, takže můžete 
vidět větší barevný rozsah.

To z nich činí ideální řešení pro situace, kdy potřebujete 
zajistit přesnou a poutavou komunikaci s jakýmkoli publikem 
v jakémkoli vnitřním prostředí, kupříkladu v prémiových 
maloobchodních prostorách, zasedacích místnostech vedení 
firem, na recepcích či jiných veřejných prostorách.

Konstrukce pro lepší vzhled
Chcete, aby vše co prezentujete na obrazovce vypadalo skvěle, ale 
proč nezajistit, aby skvěle vypadal i displej samotný! Štíhlá a lehká 
konstrukce displejů řady PN-HW pro digital signage umožňuje 
jejich snadnou instalaci kdykoli je potřebujete, ale také nádherně 
vylepšuje jakýkoli prostor.

Pravdou je, že jejich působivě uhlazený a elegantní vzhled se 
stylovým designem skříně, z nich činí dokonalý způsob vylepšení 
celé řady prostor – od nejsofistikovanějších firemních jednacích 
místností a recepce až po vysoce frekventované maloobchodní 
prostory.

S velikostmi v rozsahu od 43” do 86” si můžete vybrat ten 
nejvhodnější displej pro vaše konkrétní potřeby nebo provozní 
prostory. 

Větší rozměr, větší dojem
Ať už tyto displeje používáte kdekoli, je otázkou, co publikum zaujme 
jako první – zdali stylový design, nebo poutavá kvalita obrazu 
s extrémní ostrostí. Obzvláště pak v případě, že uděláte obrovský 
dojem obrazem lidí v životní velikosti nebo prezentací jakéhokoli 
jiného obsahu na větších obrazovkách o úhlopříčce 75 až 86 palců.
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Přiveďte obsah 
k životu - rychle.
Multimediální prezentace by měly po-
skytovat podmanivý audiovizuální záži-
tek. S vestavěnými reproduktory, podpo-
rou přehrávání z USB a širokou paletou 
konektivity nabízenými u řady PN-HW je 
snadné vytvořit digital signage a prezen-
tace, jež učiní opravdový dojem.

Dnešní lidé očekávají v podstatě ve všech aspektech svých životů mnohem větší míru 
interaktivity. Statické snímky a video bez zvukového doprovodu, tradičně využívané 
v komerčních prezentacích, nejsou nadále pro připoutání a udržení pozornosti 
technologicky orientovaných zákazníků dostatečné.

S řadou 4K displejů řady PN-HW pro digital signage lze kombinovat audio a video pro 
ideální prezentaci vašeho obsahu. Displeje jsou vybaveny reproduktory 10W + 10W, jež 
automaticky vylepšují multimediální obsah bez nutnosti vynakládat čas, úsilí či peníze 
na připojení a nastavování externích reproduktorů. A protože jsou plně integrované, 
šetří také místo a přispívají k elegantnímu a modernímu vzhledu vašich displejů.

Přehrajte snadno jakýkoli obsah
Vestavěný USB přehrávač médií 
představuje snadný způsob zobrazení 
prezentací HK Ultra HD fotografií nebo 
přehrávání Full HD videí a hudby – 
bez potřeby jakéhokoli doplňujícího 
hardwaru či nevzhledné kabeláže. Není 
tedy zapotřebí kupovat a připojovat 
PC pro přehrávání médií či trávit čas 
použitím speciálních softwarových 
aplikací. Jednoduše připojte USB disk 
a jste připraveni!

Jednoduše více kontroly
Díky integrovanému LAN a RS-232C 
rozhraní lze všechny vaše displeje snadno 
kontrolovat a monitorovat z jediného 
PC či laptopu. Tato rozhraní umožňují 
přizpůsobit použití displejů tak, aby 
vyhovovaly vašim vlastním ovládacím 
systémům. Každý displej je také vybaven 
trojicí HDMI vstupů, takže můžete 
pohodlně přepínat mezi jednotlivými 
zdroji. Řadu PN-HW lze volitelně vybavit 
také plánovačem.



05



06

Zjednodušte si život.
Když pracujete, potřebujete aby pracovala i vaše technika. 
A mělo by ji být snadné nainstalovat a používat tak, aby co 
nejlépe podporovala vaše konkrétní potřeby. 

Řada displejů Sharp PN-HW pro digital signage je navržena 
pro nepřetržité použití během běžných otevíracích hodin 
maloobchodu a v dalších prostředích se zvýšenými nároky. 
Jejich zatížitelnost 16 hodin denně 7 dní v týdnu znamená, 
že budou schopny váš obsah dlouhodobě dodávat 
vynikajícím jasem a přesností. Jsou tedy ideální pro podporu 
produktů a služeb nebo komunikaci informací v široké řadě 
profesionálních prostředí, mimo jiné v jednacích místnostech, 
na recepcích a v oblasti digital signage.

A díky jejich vynikající energetické účinnosti je zkrátka můžete 
ponechat zapnuté, aniž by spotřebovávaly značné množství 
energie a byly důvodem vysokých účtů za energie.

Vaše sdělení, vaším způsobem
Displeje řady PN-HW se můžete rozhodnout nainstalovat buď 
na šířku nebo na výšku tak, aby vyhovovaly jakémukoli typu 
prezentovaného obsahu a co nejlépe splynuly se svým okolím. 
Vytvořte v režimu na výšku senzační vizuální postery nebo vaše 
publikum oslňte ultra realistickými filmy či obrazy.

Pokud neupřednostňujete konvenční montáž na zeď, můžete 
displeje mimo jiné nasadit jako samostatně stojící. Můžete tak 
rychle prezentovat správné informace správným způsobem 
ve správný okamžik a vytvořit skutečný dojem v podstatě na 
jakémkoli místě, jako je foyer hotelu či zákaznické přepážce. 
Displeje taktéž představují dokonalé řešení pro historické 
budovy nebo těžko přístupná místa, kde standardní možnosti 
montáže či vedení kabeláže nejsou možné.
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 *1 Jas závisí na vstupním režimu, zdroji napájení a dalších nastaveních obrazu. Úroveň jasu se v průběhu životnosti  výrobku mírně sníží. Díky fyzickým omezením vybavení není možné zachovat přesně stálou úroveň jasu.  Pojmy 
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Specifikace
Model PN-HW861 PN-HW751 PN-HW651 PN-HW551 PN-HW501 PN-HW431
Instalace Formát na šířku / na výšku

LCD Panel

TFT LCD třídy 86” [úhlo-
příčka 85 5/8 palce

(217,426cm)]

TFT LCD třídy 75”  
[74 1/2 palce 

(189,273 cm)]

TFT LCD třídy 65”  
[64 1/2 palce 

(163,896 cm)]

TFT LCD třídy 55”  
[54 5/8 palce 
(138,783cm)]

TFT LCD třídy 50”  
[49 1/2 palce 
(125,730cm)]

TFT LCD třídy 43”  
[42 1/2 palce 
(107,986cm)]

Podsvícení LED, edge podsvícení LED, full array

Max. rozlišení 3 840 x 2 160 pixelů

Max. počet zobrazo-
vaných barev (přibl.) Přibl. 1,07 miliardy barev

Rozteč bodu (HxV) 0,4935 mm (H) ×  
0,4935 mm (V)

0,429 mm (H) × 
 0,429 mm (V)

0,372 mm (H) ×  
0,372 mm (V)

0,315 mm (H) ×  
0,315 mm (V)

0,2854 mm (H) ×  
0,2854 mm (V)

0,2451 mm (H) ×  
0,2451 mm (V)

Max jas*1 400cd/m2 350cd/m2

Kontrastní poměr 1200 : 1 4000 : 1
Pozorovací úhel 
(H/V) 178°/178° (CR   10)

Aktivní zobrazovací 
oblast (Š × V) 1 895,04 x 1 065,96 mm 1 647,36 x 926,64 mm 1 428,48 x 803,52 mm 1 209,6 x 680,4 mm 1 095,84 x 616,41 mm 941,18 x 529,41 mm 

Reakční doba 8ms (šedá-šedá, prům.)

Vstupní  
terminály

1x Analog Mini D-Sub 15 pinů, 3x HDMI (HDMI2.0, HDCP2.2, HDMI CEC)

Audio 1 x 3,5mm mini stereo jack
Sériový port 
(RS-232C) 1 x D-sub 9 pin

LAN terminál 10Base-T/100Base-TX x1

USB Port 1 x USB (2.0) (pro přehrávač médií)

Výstupní  
terminály Audio 1 x RCA pin (L/R)

Plug & Play VESA DDC2B

Řízení spotřeby VESA DPMS

Reproduktory 10W + 10W

Napájení AC 100-240V, 50/60 Hz

Montáž (4 body) Rozteč 600 mm x 400mm, šroub M6 Rozteč 400 mm x 
400mm, šroub M6 Rozteč 400 mm x 200mm, šroub M6 Rozteč 200 mm x 

200mm, šroub M6

Provozní 
podmínky

Provozní  
teplota (0°C až 40°C)

Provozní vlhkost 20 % až 80 % (nesrážlivá)

Příkon 
(Vstupní signál v režimu čekání/  
režimu pohotovosti)

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)

Rozměry 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

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

Hlavní příslušenství Napájecí kabel, dálkové ovládání, baterie (2ks velikosti AAA), CD-ROM, instalační příručka, 2 ks kabelových svorek, nálepka s logem, kryt USB flash disku, 
2 ks šroubů krytu USB flash disku
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