
Bayi Kaşesi 
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Güç
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Dokunmat�k

Cam 

Ses
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Temel Güç

Esk� T�p  Güç

Kontrol

Mekan�k

RF

D�l

Paket / 
Aksesuar

LCD Boyutu

Işık Kaynağı
Çözünürlük
Parlaklık (Tipik) 

Kontrast Oranı (Tipik)

Panel Yanıt Süresi (ms)
Görüntüleme Açısı
Renk aralığı (%x NTSC)
Panel Biti (8 veya 10)

Işık Ömrü

Ekran Yönü
Gerilim
Maksimum (Watt)

Teknoloji
Çözünürlük (nokta alan fonksiyonu)
Dokunuş Sayısı
Dokunmatik Arayüz

Desteklenen İşletim Sistemleri

Temperli cam

Parlama Önleyici
 Mikrop Önleyici
Dahili Hoparlör
Hat girişi (3,5 mm)

MİKROFON (3,5 mm)

COAX çıkışı
Güç (AC) Girişi
Güç (AC) Çıkışı

Açma/Kapatma düğmesi

VGA Girişi 
VGA Çıkışı
HDMI Girişi
HDMI Çıkışı

OPS Yuvası

Ekran Bağlantı Noktası
Slot-in PC
Birleşik video Girişi
Birleşik video Çıkışı
Bileşen Girişi (YPbPr, RCA)

S-Video Girişi
USB (A Tipi)
USB (B Tipi)
RS232 Girişi

RS232 Çıkışı
RJ45 Yuvası
Boyut (GxYxD) (mm)

Ağırlık (ambalajsız / ambalajlı) (kg) 

Duvara Montaj (Vida tipi /Maks. 
VESA Deliği (Ortam Yürütücüsü 
Ön G/Ç
Tutacak
1 Kalem Tablası
NFC Okuyucu/Yazıcı

OSD

Uzaktan Kumanda
Güç Kablosu (Bölgeye Göre)

VGA Kablosu

Hızlı başlangıç kılavuzu
Kullanıcı Kılavuzu Elektronik Dosya
Dokunmatik USB Kablosu
NFCPen (Kalem)

1 Yazılım Lisans Kartı

(21 Dil)

3840 x 2160 (piksel)
330 cd/m2

75”

1200:1

178 derece (Y) / 178 derece (D)
%72

10 bit

8 ms

30.000 saat
Yatay

100V-240V, 50-60 Hz

IR
32.767 x 32.767

450W

20 nokta
USB (B tipi), x2

4 mm, temperli cam (7H)
Var

Var

x1 Ses girişi ile aynı bağlantı noktası
Yok

x1

16W X2

x1
Yok

x1

Yok
x3 (1,3x2, 2,0x1)

x1

x1
Yok

x1

x1

x1

Yok
Yok

Yok

x6 (2,0 x 5; 3,0 x 1)
x2

x1
Yok

x1

64,0 / 80,0
800 x 400 (4 delik) 4 - M8 x 25L

1762,6 x 1086,4 x 130,0

Yok
Var

Var x2
Yok
Var

x4 (1,8 m, AB, İngiltere, ABD, AU)
x1 (5 m)

Var

x1
x1

Lx1 (10m)
Var x2

Var

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 8/8.1,
Win 10, Win CE 6.0 / Mac OS X 10.6 - 10.11 /

Chrome OS 39 veya üzeri / Ubuntu 10.4 veya üzeri /
Fedora 10 veya üzeri / RedFlag 6.2 veya üzeri

* OpenSuse 1 1.4 veya üzeri

LED

3840 x 2160 (piksel)
330 cd/m2

86”

1200:1

178 derece (Y) / 178 derece (D)
%72

10 bit

8 ms

30.000 saat
Yatay

100V-240V, 50-60 Hz

IR
32.767 x 32.767

530W

20 nokta
USB (B tipi), x2

4 mm, temperli cam (7H)
Var

Var

x1 Ses girişi ile aynı bağlantı noktası
Yok

x1

16W X2

x1
Yok

Yok
x3 (1,3x2, 2,0x1)

x1

x1
Yok

x1

x1

x1

Yok
Yok

Yok

x6 (2,0 x 5; 3,0 x 1)
x2
x1

Yok
x1

81,0 / 108,0
800 x 400 (4 delik) 4 - M8 x 25L

1988,0 x 1230,0 x 129,0

Yok
Var

Var x2
Yok
Var

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Win 7, Win 
8/8.1,

Win 10, Win CE 6.0 / Mac OS X 10.6 - 10.11 /
Chrome OS 39 veya üzeri / Ubuntu 10.4 veya üzeri /

Fedora 10 veya üzeri / RedFlag 6.2 veya üzeri
* OpenSuse 1 1.4 veya üzeri

LED

x1

x4 (1,8 m, AB, İngiltere, ABD, AU)
x1 (5 m)

Var

x1
x1

Lx1 (10m)
Var x2

Var
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BENQ İNTERAKTİF AKILLI TV İLE 

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI EĞİTİM

Antibakteriyel Ekran ve Göz Koruma 

Teknolojileri ile Tasarlanmıştır

Mikrop Önleyici Akıllı Göz Koruma 
Çözümü

Tüm modellerde

Bekdata Teknoloji A.Ş. 
Adres: Cihanşah Sk. Onur İş Mrk. No:2 Kat:6 Çağlayan 
Kağıthane - İstanbul 
Telefon : +90 (212) 234 18 00 Faks : +90 (212) 230 28 99 
E-mail: info@bekdata.com 
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*SGS Testi Onaylı: SGS, ürün kalitesini ve performansını doğrulamak için uluslararası onaylı test hizmetleri sağlayan dünyanın önde gelen 
denetim ve doğrulama şirketlerinden biridir SGS in kendi sını ndaki en iyi tesislere sahip olmasına ve dünyaca kabul edilen dürüstlüğüne 
güvenerek, uzmanlarının ekranımızın mikrop önleyici özelliğini dikkatlice değerlendirmelerine izin verdik. JIS 
2801:2010 test yöntemleriyle kanıtlanan sonuç,lar BenQ nun Mikroplara Dayanıklı Ekranının Escherichia coli ve
Staphylococcus aureus gibi bakterilerin çoğalmasını etkin bir şekilde engelleyebildiğini göstermektedir.

İyonik gümüş kaplamalı 
Mikroplara Dayanıklı Ekran

İyonik gümüş 
kaplama olmadan

İyonik gümüş 
kaplama ile

Ö renciler İçin 

Sa lıklı 
Ö renme 

Ortamının 
Geliştirilmesi

RP Serisindeki her yeni modelin yüzeyi bakteri oluşumunu önlemek ve 
ö retmenler ile ö rencilerin göz sa lı ını korumak için Mikroplara 
Dayanıklı Ekran ve Akıllı Göz Koruma çözümüyle donatılmıştır. 

Bir dokunmatik ekran her basarak kaydırıldığında veya 
dokunulduğunda mikrop biriktirir.  RP Serisi, risksiz öğretim 
ortamları için ideal bir Mikroplara Dayanıklı Ekran ile donatılmıştır. 
Mikroplara Dayanıklı Ekran SGS* sertifikalı olup, toksik olmayan, 
dayanıklı bir nano-iyonik gümüş madde içeren çok katmanlı bir 
kaplama ile kaplıdır ; bu da, hücre bölünme mekanizmalarını bozarak, 
çoğu bakteri ve virüsü öldürebilir. Bu toksik olmayan nano-iyonik 
gümüş kaplamanın, insan vücudu için hem tahriş edici olmadığını 
hem de tamamen zararsız olduğunu kanıtlamak için sıkı gıda 
güvenliği testleri ve mukoza zarı tahriş testlerini geçmiştir. Buna ek 
olarak, nano-iyonik gümüşün antimikrobiyal özelliği, kapsamlı bir 
temizleme veya uzun süre kullanıldıktan sonra bile etkin kalır.

RP Serisi, bir ekranın önünde çok fazla zaman 
geçirmekten kaynaklanan göz yorgunluklarını 
önlemek için tasarlanmıştır. Bu eksiksiz göz sağlığı 
çözümü, parlamayı önleme, azaltılmış mavi ışık ve  
titreşimsiz görüntüleme gibi 4K UHD
dahil olmak üzere BenQ'nun özel göz sağlığı 
teknolojilerinden oluşur.

Akıllı Göz Koruma Çözümü

ikro  nle i i kran

en  T  erti ikalı Titreşimsiz Teknoloji
Titreşimsiz teknolojimiz, LED arka aydınlatmasını kaldıran 
özel bir tasarıma olanak tanıyor ve sıfır titreşimli 
görüntüleme deneyimi yaşatıyor. Bu, CVS ile ilgili göz 
problemlerini etkin biçimde azaltır ve bütün gün ekrana 
bakmaktan kaynaklanan tüm rahatsızlıkları hafifletmeye 
yardımcı olur.

en  arlama nle i i kran

BenQ'nun TUV sertifikalı Düşük Mavi Işık teknolojisi, mavi 
ışık maruziyeti ile ilgili günlük sorunların üstesinden gelir ve 
mavi spektrum ışığının neden olduğu zararları etkili bir 
şekilde azaltmak için ekranın önünde daha sağlıklı bir zaman 
geçirmeye olanak sağlar. Dahil edilen PIR (Pasif Kızılötesi) 
Hareket Sensörü, ekrana yaklaşan insanları algılayabilir ve 
Düşük Mavi Işık fonksiyonunu otomatik olarak açabilir.

en  T  erti ikalı ş k a i şık Teknolojisi

Sınıfıntaki öğrenciler için en iyi görüntüleme deneyimi 
arayışında, BenQ RP Serisi etkileşimli düz paneller çarpıcı 4K 
Ultra HD çözünürlüklerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. 
RP Serisi, yatay ve dikey çözünürlüğü ikiye katlayarak en ince 
ayrıntıları 4 kat yüksek piksel yoğunluğuyla yakalamayı garanti 
eder. 4K Ultra HD, nesneleri daha açık ve odaklanmayı rahat 
hale getirir. Bu, eğitimcilerin sınıf boyunca okunabilirliği 
yüksek metin ve görüntü netliği ile öğrencilerin dikkatini 
toplamasına yardımcı olabilir.

K ltra  öz n rl k
RP Serisi'nin cam yüzeyine uygulanan parlama önleyici 
uygulama, yansımayı azaltarak öğrencilere sınıfta en iyi 
görüntüleme deneyimini kazandırır. Sonuç daha okunaklı 
metin ve net görüntülerdir, göz yorgunluğu önlenir ve daha 
etkili talimatlar sağlar.

BenQ RP Serisi Diğerleri

ını  
o un a 

rişile ilir

ını  
o un a 
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Yalnızca BenQ RP Serisi IFPler üzerinde bulunan, geliştirilmiş bir not alma 
aracı olan E Write 4.1 bir dokunuşlaar etkileişmli öğrenmeyi 
kolaylaştırmak için tasarlanmış bir beyaz tahta uygulamasıdır. 
E Write 4.1, fikirleri çizmek, notları kaydetmek, beyin rtınası ve
daha fazlasını yapmak için interaktif düz panelin anında tam
boyutlu bir beyaz tahtaya dönmesini sağlar. Sadece not almanın
ötesinde, E Write 4.1 de işbirliği ve katılımı teşvik edecek her
türlü araç bulunur. Hem öğretmenler hem de öğrenciler tara ndan
erişilebilir ve kullanımı kolaydır.

BenQ RP Serisi, öğretmenlerin ders sırasında 
ekran üzerinde gerçekleştirdikleri tüm 
adımları kaydetmelerini ve kaydedilen 
videoları ders hazırlamak veya gözden 
geçirmek amacıyla kullanmalarını sağlayan 
video kayıt özelliğiyle birlikte gelir.

Gezen Araç Çubuğu
WPS Ink (MS Office Ink ile uyumlu)

Insta QShare

EZWrite QTouch
Oktopus

Oktopus

İşbirliği 
Çözümü

Ek Açıklama 
Çözümü

Beyaz Tahta 
Çözümü

İŞLETİM 
SİSTEMİ

BenQ Özel Yazılımı

BenQ Entegre Yazılımı

Insta QShare
BenQ tara ndan geliştirilen InstaQShare, dersler sırasında kusursuz bir kablosuz sunum ve 
işbirliği için tasarlanmış bir yazılımdır. Görüntü ve ses dosyalarının ve Full HD kalitesindeki 
videoların düzgün şekilde akış halinde izlenmesini sağlar. Kullanıcılar aynı zamanda mobil
cihazlardan içerik yansıtabilir ve kusursuz bir işbirliği için 16 kişiyekadar katılımcı davet 
edebilirler.
* Opsiyonel Wi-Fi Donanım Kilidi gereklidir

İşbirliği

BenQ, sını ar için basit ve kullanımı kolay, en üst düzey öğrenim platformu kurmayı hede emektedir. 21. yüzyıl eğitimini her yönüyle 
destekleyen RP Serisi için yenilikçi sınıf yazılımlarının araştırılması, geliştirilmesi, birleştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için geniş 
kaynaklar ayrılmıştır.

BenQ, Sınıf Yazılımı Çözümüyle 
Aktif Öğrenmeyi
ve İşbirlikçi Etkileşimi Teşvik Eder

2. Video Kaydetme1. El Yazısı Tanıma

3. İşbirliği Araçları

Geleneksel beyaz tahtaların rahatlığının önüne 
geçen RP serisinin el yazısı tanıma özelliği, 
öğretmenlerin el yazısının etkinliğini ve 
gücünü kullanmaya devam etmelerini sağlar.

4. Çok Dokunuşlu Etkileşim
Özel İşbirliği Araçları, Takım Postası, 

amanlayıcı ve Kronometre,  il,  Kura 
Çekme ve Puan Tablosu, geniş bir 
yelpazede ilginç grup etkinlikleri 
aracılığıyla etkileşim seviyesini ve ekip
oluşturmayı zenginleştirmek için özel 
olarak tasarlanmıştır.

Çoklu dokunma desteği, işbirliği ve iletişim 
için motivasyon sağlayan grup etkinlikleri ve 
sınıf oyunları için BenQ RP Serisini mükemmel 
bir hale gelmesini sağlar. 

Gezen araç çubuğu
Yükseltilmiş güçlü kayan araç çubuğu, hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın, tüm arayüzler ile 
uyumludur. Kayan ekran menüsü, kayıt, ekran yazdırma, ekran yakalama, silgi, kalem ve beyaz tahta 
da dahil olmak üzere çeşitli işlevlere anında erişmenize olanak sağlar. Kullanıcılar kalem renklerini 
değiştirebilir, ekran görüntüleri alabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda sınıf etkileşimini zenginleştirmek 
için çok daha fazlasını gerçekleştirebilirler.

Ek Açıklama Çözümü

5. Paylaşmak İçin Kaydedilen Veriiler 
Aldığınız notları görüntü olarak kaydedebilir ve bunları çeşitli yöntemler aracılığıyla 
daha sonra gözden geçirmek için paylaşabilirsiniz. Ekranın dahili belleğinin yanı sıra, 
oluşturulan görseller bir USB bellek ile PNG görüntüsü olarak kaydedilebilir veya mobil 
cihazlar ile anlık paylaşım için QR kodlara dönüştürülebilir.

QTouch ek açıklama yazılımı ile sınıf hazırlığı için verimliliği ar rın. Çeşitli 
konular için çeşitli Windows uyumlu öğretim şablonlarıyla QTouch, öğretim 
materyallerini istediğiniz zaman bilgisayarda tasarlamanızı sağlar. Kişisel 
bilgisayarınızı RP Serisine bağlayarak kısa bir sürede özelleştirilmiş içerikle
öğrencileri etkileyebilirsiniz. Ekrandaki işbirliğini daha da geliştirmek için 
QTouch, öğrencilerle birlikte çeşitli belgeler oluşturmak üzere çoklu 
dokunmatik desteğine sahip çeşitli ek açıklama araçları sunmaktadır.

QTouch: Sınıfınızı
Yüksek Verimle
Hazırlayın

EZWrite 4.1: 
Öğrenmeyi ve Katılımı 
Kolayca Aşılayın

Beyaz Tahta Çözümü:
Fikirleri anında yakalayın. İşbirliğini anında etkinleştirin

BENQ 
ÇÖZÜMÜ



Sınıftaki 
Akışı
Teşvik Eden
Düşünceli
Tasarım

Öğretmenlerin sınıf teknolojisi ile mücadele etmesi gereken, kötü 
yönetilen bir sını a etkili öğretim ve öğrenim gerçekleştirilemez. Bu 
nedenle etkileşimli düz panellerimizi öğretmenlerin ders boyunca 
kesintisiz olarak sorunsuz bir şekilde ders verebilmelerini sağlayarak, 
öğretim sürecini kolaylaştıracak şekilde tasarladık.

NFC sensörü, RP Serisinin alt çerçevesinde bulunur.
NFCPen e basit bir dokunuşla anında E Write 4.1 beyaz 
tahta uygulamasını etkinleştirebilirsiniz.

BenQ IFP ler, kullanıcıların dahili sensörle kimlik kartlarını
tarayarak özelleştirilmiş hesap ayarlarını etkinleştirmelerine
olanak tanıyan NFC teknolojisiyle çoklu hesap yönetimini
destekler.

Akıllı Hesap Yönetim Sistemi
(Smart AMS)

Birden Çok Multimedya Cihazı
Bağlayabilme

Öndeki düğmeler ile güç, ana ekran, geri, ayarlar ve ses 
düzeyi ile ilgili komutlara erişebilirsiniz. Bu düğmeler IFP 
kullanma kolaylığını daha da geliştirir ve öğretmenlerin 
derslerin hızını kolayca kontrol etmesine yardımcı olur.

Ön Düğmeler

Ön Düğmeler

NFC Sensörü

BenQ RP Serisi sizi karmaşık kurulum zorluklarından kurtarır.  
Sadece USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlamanız yeterlidir, 
böylece dokunmatik etkileşimli düz panele uygun şekilde 
geliştirilmiş etkileyici dersler vermeye hazır olursunuz. 

Öğretmenler, uzaktan kumanda kullanmak yerine 
dokunarak farklı giriş kaynakları arasında kolayca geçiş 
yapabilirler. Bu yöntem zaman kazandırır ve sorunsuzdur.

Akıllı Hesap Yönetim Sistemi
(Smart AMS)

Anında Tak ve ÇalıştırDokunarak Giriş Kaynağını 
Değiştirme

RP Serisi,  ve daha fazla performans elde etmek ve ekranı genişletmek için 
3 USB bağlantı noktası, slot-in-PC bağlantı noktası, HDMI 2.0 girişi ve bir 
HDMI çıkışı gibi birden çok bağlantı noktası sunar. Ayrıca yeniden 
konumlandırılan yan Giriş/Çıkış bağlantı noktaları görsel dağınıklığı 
önlerken kabloların da ekrana bağlanmasını kolaylaştırır. 

RP serisinde, yeniden konumlandırılan hoparlörler ekran
boyutundaki kalem tablasıyla bütünleştirilmiştir. Öne 
bakan iki adet 16W entegre hoparlör sesin daha iyi 
iletilmesini sağlar ve etkileşimli öğrenime daha fazla 
görsel-işitsel keyif katar. Kalem tablası, IFP kalemini ve 
sunumları zenginleştiren ve kolaylaştıran, hızlı erişim 
sağlayan ve gereksiz kesintiden kaçınmaya yardımcı olan 
diğer araçları tutmak için kullanışlı bir yer sunar.

Entegre Öne Bakan Hoparlör ve Kalem 
Tablası
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Parlama Önley�c� 

M�krop Önley�c� 

Dah�l� Hoparlör 

Hat g�r�ş� (3,5 mm) 

MİKROFON (3,5 mm) 

COAX çıkışı

 

 

 

 

NFCPen, EZWrite 4.1 ile not 
eklemeyi son derece basit bir 
deneyim haline getirmek için 
özel olarak tasarlanmış hafif, 
NFC özellikli bir kalemdir. 

NFCPen gerçek bir kalemin 
dokunmatik hissini sunar ve 
ekranda uzun süre yazı 
yazmanın neden olduğu 
parmak yorgunluğunu ortadan 
kaldırır.

Dokun ve yaz kolaylığı ile ek açıklama ve renk 
değiştirme
Ekranda notlar oluşturmak amacıyla E Write 4.1 i etkinleştirmek için NFC 
sensöründeki NFCPen e dokunun ve ardından yazmaya başlayın. NFCPen, çi  
renkli uçlarla tasarlanmıştır. Her BenQ RP Serisi satın alımında iki NFCPen 
bulunur. Bir NFCPen yeşil ve kırmızı uçlu iken diğerinde mavi ve siyah uçlar 
bulunur.
Renkleri değiştirmek basi r:
1. Rengi seçin ve NFC sensörü alanındaki NFCPen e dokunun.
2. Seçilen renkle ekranda yazın.

Düşünceli tasarım ve olağanüstü dayanıklılık
NFC teknolojisi ile donatılan NFCPen pil içermez ve cihazla eşleştirilmesi 
gerekmez. Güvenilir malzemelerden üretilmiştir, suya dayanıklıdır ve uzun 
süreli kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmıştır. NFCPen ile işiniz bi kten 
sonra hoparlörlerin üstündeki kalem tablasına koyarak kaybolmasını 
önleyebilirsiniz.

Aksesuarlar
Araba Duvara montajNFC Kalem

3

Güç (AC) G�r�ş� 

Güç (AC) Çıkışı

Açma/Kapatma düğmes� 

VGA G�r�ş� 

VGA Çıkışı

HDMI G�r�ş� 

HDMI Çıkışı

OPS Yuvası

Ekran Bağlantı Noktası

Slot-�n PC

B�rleş�k v�deo G�r�ş� 

B�rleş�k v�deo Çıkışı

B�leşen G�r�ş� (YPbPr, RCA) 

S-V�deo G�r�ş� 

USB (A T�p�) 

USB (B T�p�) 

RS232 G�r�ş� 

RS232 Çıkışı

RJ45 Yuvası

Boyut (GxYxD) (mm) 

Ağırlık (ambalajsız / ambala lı) (kg) 

Duvara Montaj (V�da t�p� /Maks. uzunluk) 

VESA Del�ğ� (Ortam Yürütücüsü �ç�n) 

Ön G/Ç

Tutacak 

Kalem Tablası

NFC Okuyucu/Yazıcı

OSD 

Uzaktan Kumanda 

Güç Kablosu (Bölgeye Göre) 

VGA Kablosu

Hızlı başlangıç kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu Elektron�k Dosya 

Dokunmat�k USB Kablosu
NFCPen (Kalem)
Yazılım L�sans Kartı

Panel

Güç

Dokunma

Cam

Ses

AC Gücü

Temel G/Ç

Esk� G/Ç

Kontrol

Mekan�k

RF

D�l

Paket/ 
Aksesuar

 

70" 

LED 

3840 x 2160 (p�ksel) 

330 cd/m2 

4000:1

8 ms

178 derece (Y) / 178 derece (D) 

%72 

10 b�t

30.000 saat

Yatay 

100V-240V, 50-60 Hz

350W 

IR 

32.767 x 32.767 

20 nokta 

USB (B t�p�), x2 

4 mm, temperl� cam (7H) 

Var 

Var 

16W x2 

x1 Ses g�r�ş� �le aynı bağlantı noktası

Yok 

x1 

x1 

Yok 

x1 

x1 

Yok 

x3 (1,3x2, 2 0x1) 

x1 

Yok 

x1 

x1 

x1 

Yok 

Yok 

Yok 

x6 (2,0 x 5; 3,0 x 1) 

x2 

x1 

Yok 

x1 

1638.0 x 1034.0 x 128.0

58.0/71.0 

600 x 400 (4 del�k) 4 - M8 x 25L 

Yok 

Var 

Var x2 

Var 

Var 

EN/EF/SP/EP/CN/TC/GM/DT/PL/RS/CZ/DN/SW/ 
IT/RM/FN/NG/GK/TK/AB/JP (21 D�l) 

Var 

x4 (1,8 m, AB, İng�ltere, ABD, AU) 

x1 (5 m) 

x1 

x1 

x1 (10m) 

Var x2
Var 

65" 

LED 

3840 x 2160 (p�ksel) 

350 cd/m2 

1200:1 

8 ms

178 derece (Y) / 178 derece (D) 

%72 

10 b�t

30.000 saat

Yatay 

100V-240V, 50-60 Hz

300W 

IR 

32.767 x 32.767 

20 nokta 

USB (B t�p�), x2 

4 mm, temperl� cam (7H) 

Var 

Var 

16W x2 

x1  

Yok 

x1 

x1 

Yok 

x1 

x1 

Yok 

x3 (1,3x2, 2 0x1) 

x1 

Yok 

x1 

x1 

x1 

Yok 

Yok 

Yok 

x6 (2,0 x 5; 3,0 x 1) 

x2 

x1 

Yok 

x1 

49.0/61.0 

600 x 400 (4 del�k) 4 - M8 x 25L 

Yok 

Var 

Var x2 

Var 

Var 

EN/EF/SP/EP/CN/TC/GM/DT/PL/RS/CZ/DN/SW/ 
IT/RM/FN/NG/GK/TK/AB/JP (21 D�l) 

Var 

x4 (1,8 m, AB, İng�ltere, ABD, AU) 

x1 (5 m) 

x1 

x1 

x1 (10m) 

Var x2
Var 

65" 

LED 

3840 x 2160 (p�ksel) 

450 cd/m2 

1200:1 

6 ms

178 derece (Y) / 178 derece (D) 

%65

10 b�t

30.000 saat

Yatay 

100V-240V, 50-60 Hz

200W 

IR 

32.767 x 32.767 

10 nokta

USB (B t�p�), x2 

W�ndows 2000, W�ndows XP, W�ndows V�sta, W�n 7, W�n 8/8
W�n 10, W�n CE 6.0 / Mac OS X 10.6 - 10.1 1 / 

Chrome OS 39 veya üzer� / Ubuntu 10.4 veya üzer� / 
Fedora 10 veya üzer� / RedFlag 6.2 veya üzer� 

* OpenSuse 1 1.4 veya üzer� 

4 mm, temperl� cam (7H) 

Var 

Var 

20W x2 

 x1

Yok 

x1 

Yok 

x1 

x1 

Yok 

x4 (1 x 2.0 ve 3 x 1.4)

x1 

 

Yok 

Yok 

Yok 

x6 (2,0 x 5; 3,0 x 1) 

x2 

x1 

Yok 

x1 

56,0/69,0

400 x 400 (4 del�k) 4 - M8 x 25L 

Yok 

Var x2 

Var 

EN/EF/SP/EP/CN/TC/GM/DT/PL/RS/CZ/DN/SW/ 
IT/RM/FN/NG/GK/TK/AB/JP (21 D�l) 

Var 

x4 (1,8 m, AB, İng�ltere, ABD, AU) 

x1 (1.5m)

x1 

x1 

x1 (3 m)

Var x2
Var 

x1

1521.0 x 967.0 x 128.01511.0 x 957.0 x 150.0

W�ndows 2000, W�ndows XP, W�ndows V�sta, W�n 7, W�n 8/8
W�n 10, W�n CE 6.0 / Mac OS X 10.6 - 10.1 1 / 

Chrome OS 39 veya üzer� / Ubuntu 10.4 veya üzer� / 
Fedora 10 veya üzer� / RedFlag 6.2 veya üzer� 

* OpenSuse 1 1.4 veya üzer� 

W�ndows 2000, W�ndows XP, W�ndows V�sta, W�n 7, W�n 8/8
W�n 10, W�n CE 6.0 / Mac OS X 10.6 - 10.1 1 / 

Chrome OS 39 veya üzer� / Ubuntu 10.4 veya üzer� / 
Fedora 10 veya üzer� / RedFlag 6.2 veya üzer� 

* OpenSuse 1 1.4 veya üzer� 

Yok 

x1 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

NFCKalem

(NFCPen)


