
می کند خود  • نمایش تصاویر واقعی بھ وسیلھ وضوح فوق العاده تماشاگران را مجذوب
4K کریستال  • نمایش با کیفیت در سطح UHD حتی با وضوح پایین تر تصاویر از طریق فناوری پیشرفتھ ارتقاء UHD و پردازنده

ببرند لذت  • نمایشگر کریستال پویا بھ بینندگان اجازه می دھد تا از طیف وسیع تر رنگ ھا ، تا یک میلیارد سایھ ،
 • طراحی متقارن و باریک ، نصب را ساده کرده و مکمل ھر محیطی است

سخت و  • عملکرد ایمن و بدون رایانھ از طریق Knox و حفاظت سھ الیھ سفت
تا  •  پانل ھای با کیفیت،مطمئن و بدون تابش، دید بھتر از ھمھ زوایا را در ھر زمان از روز نمایش میدھند. این قابلیت بھ مشاغل اجازه می دھد 

اطالعات دقیق را در 24 ساعت از 7 شبانھ روز ارائھ دھند. 

ھرگونھ محتوا را با وضوح و رنگ  فوق العاده باال  بر روی مانیتورھای صنعتی سامسونگ  نمایش دھید

 فناوری ارتقاء UHD ، سری QMR و QMT سامسونگ  بھ  بازسازی لبھ (کنتراست رنگ) و کاھش نویز تصاویر می پردازد. و این فرایند ارتقاء را بھ 
سادگی برای تصاویری با وضوح کمتر نیز انجام می دھد. تا تصاویر را با کیفیت UHD نمایش دھند. از دیگر مزایای  این سری میتوان بھ  دارا بودن پنل ھای 

قابل اعتماد و بدون نور  کھ دید بھتری را از ھمھ زوایا فراھم می کند، نام برد. این مجموعھ باسیستم عامل  Tizen 4.0 ، قابلیت  اجرای چندین فرمت و برنامھ 
ھایی نظیر وب و حفاظت ایمن را ارائھ می دھد. عالوه بر این ، طراحی جدید و باریک آن نصب بر روی  دیوار را ساده کرده و نصب بدون درز را برای شما 

ممکن ساختھ است.

نکات مھم:

مانیتور صنعتی سامسونگ
QMR / QMTسری 



روند صنعتی
با پیشرفت مداوم فناوری نمایش بصری ، بینندگان انتظارات رو بھ رشدی برای کیفیت بھتر و بزرگتر تصویر ایجاد کرده اند. کاربران بیش از ھر زمان دیگری می خواھند 

مشتریان را مجذوب تصاویر واقعی کنند.ھمچنین با ارائھ  نمایشگرھای برتر در سطح خود ، برتری رقابتی نسبت بھ ھمتایان صنعت خود داشتھ باشند. این امر در این واقعیت 
منعکس می شود کھ رزولوشن UHD ھمچنان در حال افزایش است و بھ روشی اساسی برای جلب توجھ مشتریان در میان طیف گسترده ای از تصاویر و محتواھای خیره کننده ، 

زیبا و زیبا تبدیل می شود. این روند با تقاضا برای اندازه ھای بزرگتر صفحھ نمایش ، بھ ویژه در رده 75 اینچی و باالتر ھمراه است ، و باعث می شود مشاغل بتوانند خود را 
متمایز کرده و محتوا را بھ شیوه ای تأثیرگذارتر از ھمیشھ نشان دھند.
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SSSP 6

 وضوح UHD امری طبیعی شده استتقاضا برای نمایشگرھای بزرگتر رو بھ افزایش است **
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؟ چرا سری QMR / QMT سامسونگ

فناوری برتر صفحھ نمایش بصری سامسونگ آنھا را بھ عنوان یک صنعت پیشتاز در بازار مانیتور صنعتی برای یک دھھ*و نام تجاری سامسونگ در رتبھ 1 فروش 
در11 سال متوالی در بازار صفحھ نمایش قرار داده است. سامسونگ بھ عنوان یک متخصص  کیفیت تصویر در صنعت نمایشگر، می تواند بھترین کیفیت تصویر را 
از طریق سری QMR و QMT ارائھ دھد. تابلوھا رنگھای غنی و بی عیب و نقص ، طراحی زیبا و بادوام ، عملکرد قدرتمند از طریق SSSP 6 و محافظت ایمن 

را ارائھ می دھند. سری QMR و QMT سامسونگ ھمچنین می تواند محتوای با وضوح پایین را بھ کیفیت تصویر UHD ارتقا دھد. برای نمایشگرھای تجاری ، این 
پیشرفت فناوری بھ معنی مشاھده با دقت بی نظیر است کھ بھ جلب توجھ مشتریان کمک فراوان می کند. این ھمچنین بھ معنای صرفھ جویی در ھزینھ و زمان برای 

مشاغلی است کھ می توانند محتوا را ارزان تر و با وضوح کمتر تولید کنند و ھمچنان آن را با کیفیت UHD خیره کننده نمایش دھند.

. * نتایج بر اساس گزارش omidiia یا (IHS سابق)   اطالعات مورد تأیید سامسونگ نیست. ھرگونھ اتکا بھ این نتایج بھ عھده شخص ثالث است
** بھ گفتھ شرکت تحقیقات بازار "Omdia". رتبھ بندی از نظر محمولھ ھا. نتایج تایید سامسونگ نیست. ھرگونھ اتکا بھ این نتایج بھ عھده شخص شخص ثالث است.

UHD سھم مانیتور ھای صنعتی
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4k پردازنده کریستال

*، ** منبع: Omdia ، نمایشگرھای عمومی بازار ردیاب بازار Q1 2020 ، ژوئیھ 2020. درآمدھا بھ میلیون دالر. شامل تلویزیون ھای مصرفی کھ بھ عنوان نمایش عمومی استفاده می شوند ، نمی شود. تأیید Samsung Electronics Co. Ltd. ھرگونھ اتکا بھ این نتایج با مسئولیت 
شخص ثالث است.

صفحھ نمایش کریستال طراحی باری و پشت صاف
پویا



4K کیفیت تصویر باور نکردنی
سری جدید QMR و QMT سامسونگ  با ارائھ یک تصویر فوق العاده واضح ، نمایش 
تصاویر واقعی و جزئیات پیچیده بھتر از ھمیشھ بھ لطف وضوح تصویر 4K فوق العاده 

باالمی تواند مشتری را جذب کند.

نمای عالی با صفحھ نمایش بدون نور
ھنگامی کھ دید واضح یک امر ضروری است ، سری QMR و QMT ویژگی ھای کلیدی شامل 

روشنایی 500 نیت و پنل ھای قابل اعتماد و بدون نور را کھ دید بھتری را از ھمھ زوایا در ھر 
زمان از روز ارائھ می دھند ، شامل می شوند. صفحھ نمایش برای مکانھایی مانند فرودگاھھا و 

ایستگاھھای رفت و آمد کھ دسترسی 24 ساعتھ بھ اطالعات واضح و دقیق بسیار مھم است، ایده 
آل است.

Non-glare

24/7

24/7 Operation

24/7

تابلو تابش معمول تابش نور پنل غیر براق

FHD panel UHD panel
2M pixels 8M pixels

ویژگی ھای کلیدی
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4K پردازنده کریستال
رھبری جھانی سامسونگ در فناوری صفحھ نمایش و کیفیت تصویر بیش از یک دھھ است. بھ لطف فناوری برتر نیمھ ھادی ، سامسونگ پردازنده قدرتمند ویدیویی موجود را توسعھ داده است. 

عالوه بر این ، فناوری ارتقاء ھوشمند UHD یک راه حل پیشرفتھ مبتنی بر پردازنده اختصاصی UHD سامسونگ است کھ اجازه می دھد محتوای توسعھ یافتھ با وضوح پایین بھ سطح UHD ارتقا 
یابد. ھمچنین برای بھینھ سازی متن و تصاویر روی صفحھ با لبھ ھای واضح و جزئیات خوب ، ترمیم لبھ و کاھش نویز را انجام می دھد.

موتور UHD ھوشمند کاھش سر و صدا ترمیم لبھ

UHD UHD UHD

مرسوم مرسوم QMR / QMT Seriesمرسوم QMR / QMT Series QMR / QMT Series

HDR+

نمایشگر کریستال پویا ھمان چیزی است کھ رنگ باورنکردنی و واقعی را برای نمایشگرھای سامسونگ بھ ارمغان می آورد. با استفاده از پردازش 10 بیتی ، نمایشگرھا می توانند طیف وسیع تری 
از رنگ ھا را-تا یک میلیارد سایھ مختلف-بھ نمایش بگذارند-تفاوت ھای ظریف را برای بیان رنگ بی عیب و نقص ، کھ برای مشاغل در تضمین ثبات نام تجاری در کانال ھای ارتباطی ضروری 

است ، نشان می دھند. سری QMR و QMT ھمچنین دارای قابلیت HDR+ ھستند کھ محتوای استاندارد (SDR) را برای کنتراست بیشتر و رنگ ھای زنده تر بھ کیفیت HDR تبدیل می کند.

صفحھ نمایش کریستال پویا

Samsung
Conventional

Dynamic
Crystal Display

1 Billion Color Wide Color Gamut
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ویژگی ھای کلیدی

Knox فضای کارایمن سامسونگ توسط
فضای کار سامسونگ یک ویژگی جدید قدرتمند دارد کھ با فناوری امنیتی اختصاصی 

Knox تقویت شده است و بھ کاربران امکان می دھد بدون نیاز بھ رایانھ در اتاق یا 
ھرگونھ ارتباط فیزیکی ، یک فضای کاری مجازی پیشرفتھ ایجاد کنند. بھ سادگی یک 

صفحھ کلید و ماوس را بھ صفحھ نمایش متصل کرده و بالفاصلھ با دسترسی بھ رایانھ از 
 VMWare و Microsoft Office 365 راه دور یا خدمات ابری تحت وب مانند

Horizon کار کنید.

.

مدیریت کابل بھ شکل تمیز
در یک محیط تجاری یا فروشگاھی ، پشت صفحھ نمایش اغلب برای مشتریان قابل مشاھده 

است. با ویژگی جدید راھنمای کابل سری QMR و QMT ، خرده فروشان می توانند 
کابل ھای نامرتب را از چشم دور کنند. این امر بھ شما امکان می دھد خریدی تمیز و 

جذاب تر از نظر بصری داشتھ باشید.

طراحی باریک و متقارن
طراحی باریک و متقارن جدید سری QMR و QMT بھ طور قابل توجھی نصب صفحھ نمایش 

روی دیوار را ساده کرده و اطمینان حاصل می کند کھ نصب یک فرآیند بدون درز است. جھت 
ورودی قدرت صفحھ نمایش دوباره طراحی شده است تا در برابر دیوار قرار بگیرد. مجموعھ 

ھای جدید طراحی ، یک چرخھ عمر طوالنی را تضمین می کند تا اطمینان حاصل شود کھ سری 
QMR و QMT در زمان آزمایش خواھند کرد.

Wi-Fi و بلوتوث داخلی
موارد استفاده تجاری بھ لطف Wi-Fi داخلی و بلوتوث. اتصال بی سیم اجازه می دھد تا 
خدمات شخصی و تعاملی از جملھ امکان ادغام با فناوری چراغ در فروشگاه ، در عین 

حال نحوه نمایش محتوا در مشاغل را نیز ساده کند.

Symmetric

Slim Depth

Long Life Cycle

Narrow Bezel

راه حل قدرتمند و ھمھ جانبھ
 Samsung SMART Signage Platform یا (sssp) یک راه حل منبع باز و 

ھمھ کاره است کھ در عالئم SMART سامسونگ تعبیھ شده است و نصب و نگھداری را 
ساده می کند. با SSSP ، نیازی بھ ھیچ دستگاه خارجی برای ارتباط با سرور یا پخش 

رسانھ ھای دیجیتال با توسعھ آسان ، قابلیت تقویت شده با چندین فرمت وب و حفاظت ایمن 
نیست.

.

Side power inlet for 
no depth extension

* تصویر فقط برای اھداف گویا است ، ممکن است برنامھ یا برنامھ خاصی برای آن توسعھ داده شود

سناریوی استفاده بھ تصویر کشیده شده

دارای استاندارد صنعت دارای گواھینامھ
نمایشگرھای QMR با EMC کالس B سازگار ھستند و با رعایت استانداردھای دقیق انتشار امواج 

الکترومغناطیسی و اطمینان از عملکرد مطمئن حتی در نزدیکی سایر تجھیزات الکترونیکی ، 
 ، EPEAT محیطی ایمن و سالم را برای مشاھده فراھم می کنند. ھمچنین صفحھ نمایش ھا توسط

برچسب جھانی فناوری اطالعات ، تأیید شده است کھ سخت افزار برای چرخھ عمر کامل محصول ، 
از طراحی و تولید تا استفاده و بازیافت انرژی پایدار است

* QM85R و QM98T دارای تاییدیھ کالس EMC ھستند و توسط EPEAT ثبت نشده اند.

. *  در دسترس بودن برنامھ ریزی شده این ویژگی بر اساس مدل متفاوت است

Enhanced 
Security

Saving TCO PC-less 
Solution

VMware Horizon

Office 365

Any PC

EMC Class B EPEAT registered

ارتقاء آسانسازگاری تقویت شدهقابلیت توسعھ باال حفاظت ایمن 

* پشتیبانی ویژگی Samsung Workspace ممکن است بر اساس منطقھ و شرایط بازار متفاوت باشد.



مشخصات فنی
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مدل QM43R QM50R QM55R QM65R QM75R

 پنل 

سایز پنل
کالس 43 50 55 65 75

دقیق 42.5 49.5 54.6 64.5 74.5

نوع صفحھ  نمایش Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU Edge LED BLU
وضوح تصویر UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160)

سطح پیکسل (میلی متر) 0.2451 x 0.2451 0.285 x 0.285 0.315 x 0.315 0.372 x 0.372 0.42975 x 0.42975
منطقھ نمایش فعال 941.184 (H) x 529.416 (V) 1095.84(H) x 616.41(V) 1209.6(H) x 680.4(V) 1428.48 (H) x 803.52 (V) 1650.24 (H) x 928.26 (V)

نور صفحھ 500 500 500 500 500

نسبت کنتراس 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 4000:1 
زاویھ دید 178/178 178/178 178/178 178/178 178/178

زمان پاسخگویی 8ms(Typ.) 8ms(Typ.) 8ms(Typ.) 8ms(Typ.) 8ms(Typ.)

طیف رنگ 16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

Gamut رنگ 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976) 92% (DCI-P3, CIE 1976)
عملیات ساعت 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
درصد مات 44% 28% 25% 25% 44%

صفحھ نمایش

پویایی MEGA MEGA MEGA MEGA MEGA
اسکن فرکانس افقی 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ

اسکن فرکانس-عمودی 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ
حداکثر فرکانس در پیکسل 594MHz 594MHz 594MHz 594MHz 594MHz

صدا نوع بلندگو  Built in Speaker(10W + 10W)  Built in Speaker(10W + 10W)  Built in Speaker(10W + 10W)  Built in Speaker(10W + 10W)  Built in Speaker(10W + 10W)

اتصاالت

ورودی

RGB DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-D, Display Port 1.2 (1)

ویدئو HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2)
HDCP HDCP2.2 HDCP2.2 HDCP2.2 HDCP 2.2 HDCP 2.2

صدا Stereo mini Jack, DVI, 
HDMI/Audio(Common)

Stereo mini Jack, DVI, 
HDMI/Audio(Common)

Stereo mini Jack, DVI, 
HDMI/Audio(Common)

Stereo mini Jack, DVI, 
HDMI/Audio(Common)

Stereo mini Jack, DVI, 
HDMI/Audio(Common)

USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

خروجی

RGB HDMI 2.0 (Loop-out) HDMI 2.0 (Loop-out) HDMI 2.0 (Loop-out) HDMI 2.0 (Loop-out) HDMI 2.0 (Loop-out)
ویدئو ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
صدا Stereo Mini Jack Stereo mini Jack Stereo Mini Jack Stereo Mini Jack Stereo Mini Jack

خاموش کردن ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

USB ندارد A/نداردN ندارد ندارد ندارد
کنترل خارجی RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
سنسور خارجی IR IR IR IR IR

تیونر ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

منبع تغذیھ

تایپ داخلی داخلی داخلی داخلی داخلی
منبع تغذیھ AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

مصرف برق

حداکثر 110 170.5 143 181.5 231
نوع 74 117 108 131 178

[W/h] رتبھ 100 155 130 165 210
BTU (حداکثر) 375.1 581.4 487.6 618.9 787.7
حالت خواب 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
اف مود N/A N/A N/A N/A N/A

خواص مکانیکی 

ابعاد
خالص 967.5 x 557.7 x 48.3 1121.4 x 643.9 x 46.3 1235.1 x 707.9 x 46.3 1453.9 x 831.0 x 46.3 1681.1 x 960.1 x 49.7

بستھ بندی 1095 x 676 x 151 1269 x 784 x 152 1402 x 858 x 163 1611 x 973 x 185 1871 x 1127 x 223

وزن
خالص 10 13.4 18.1 24.9 38.3

بستھ بندی 13.3 17.6 23.6 33.3 49
پایھ نگھدارنده 200 x 200 200 x 200 200 x 200 400 x 400 400 x 400
شیشھ محافظ ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

نوع پایھ پایھ پا (اختیاری) پایھ پا (اختیاری) پایھ پا (اختیاری) نھ نھ
عرض حاشیھ (باال/سمت/ربات) (میلی متر) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B) 11.5mm(U/L/R), 12.5mm(B)

کارکرد
دمای کارکرد 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃

رطوبت 10~80% 10~80% 10~80% 10~80% 10~80%

ویژگی

کلید
UHD Signage Display 

Slim & Light Signage with 
Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

UHD Signage Display  
Slim & Light Signage with  

Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

UHD Signage Display 
Slim & Light Signage with 

Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

UHD Signage Display 
Slim & Light Signage with 

Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

UHD Signage Display 
Slim & Light Signage with 

Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

عرض حاشیھ (باال/سمت/
ربات) (میلی متر)

H/W

Temperature Sensor,Pivot Display, Clock 
Battery(168hrs Clock Keeping), Built 

in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 

Rating, Wi-Fi/BT

Temperature Sensor,Pivot Display, Clock 
Battery(168hrs Clock Keeping), Built 

in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 

Rating, Wi-Fi/BT

Temperature Sensor,Pivot Display, Clock 
Battery(168hrs Clock Keeping), Built 

in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 

Rating, Wi-Fi/BT

Temperature Sensor,Pivot Display, Clock 
Battery(168hrs Clock Keeping), Built 

in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 

Rating, Wi-Fi/BT

Temperature Sensor,Pivot Display, Clock 
Battery(168hrs Clock Keeping), Built 

in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy 
Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 

Rating, Wi-Fi/BT

S/W
تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری 
 ، داغ  کلید  گزینھ   ، دکمھ  قفل   ،  DFL خانگی

Plug & Play (تنظیم اولیھ)

تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری 
 ، داغ  کلید  گزینھ   ، دکمھ  قفل   ،  DFL خانگی

Plug & Play (تنظیم اولیھ)

تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری 
 ، داغ  کلید  گزینھ   ، دکمھ  قفل   ،  DFL خانگی

Plug & Play (تنظیم اولیھ)

تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری 
 ، داغ  کلید  گزینھ   ، دکمھ  قفل   ،  DFL خانگی

Plug & Play (تنظیم اولیھ)

تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری 
 ، داغ  کلید  گزینھ   ، دکمھ  قفل   ،  DFL خانگی

Plug & Play (تنظیم اولیھ)

دستگاه پخش داخلی
(Embedded H/W)

پردازنده Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU

حافظھ کش

L1 Instruction Cache : 48KB
L1 Data Cache : 32KB

L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB 
L1 Data Cache : 32KB 

L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB
L1 Data Cache : 32KB

L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB
L1 Data Cache : 32KB

L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB
L1 Data Cache : 32KB

L2 Cache : 2MB
سرعت پردازنده 1.7GHz 1.7GHz 1.7GHz 1.7GHz 1.7GHz

حافظھ اصلی
رابط 

2.5GB
LPDDR4 1.5GHz 64bit

2.5GB 
LPDDR4 1.5GHz 64bit

2.5GB
LPDDR4 1.5GHz 64bit

2.5GB
LPDDR4 1.5GHz 64bit

2.5GB
LPDDR4 1.5GHz 64bit

گرافیک
Graphic resolution : 1920x1080

Output resolution : 3840x2160 (Scale up 
from graphic processing result.)

Graphic resolution : 1920x1080 
Output resolution : 3840x2160 (Scale up 

from graphic processing result.)

Graphic resolution : 1920x1080
Output resolution : 3840x2160 (Scale up 

from graphic processing result.)

Graphic resolution : 1920x1080
Output resolution : 3840x2160 (Scale up 

from graphic processing result.)

Graphic resolution : 1920x1080
Output resolution : 3840x2160 (Scale up 

from graphic processing result.)

حافظھ 
(FDM)

8GB (3.88GB Occupied by O/S, 
4.12GB Available)

8GB (3.88GB Occupied by O/S,
4.12GB Available)

8GB (3.88GB Occupied by O/S, 
4.12GB Available)

8GB (3.88GB Occupied by O/S, 
4.12GB Available)

8GB (3.88GB Occupied by O/S,
  4.12GB Available)

چند رسانھ ای
*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, 

H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, 
HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 

*Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, 
H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, 

HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
*Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, 
H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, 

HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
*Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, 
H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, 

HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
*Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, 
H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, 

HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 
*Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

IO پورت  USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

صدور گواھینامھ

ایمنی 60950-1 60950-1 60950-1 60950-1 60950-1 
EMC  Class B Class B  Class B  Class B  Class B
محیط ENERGY STAR 8.0, Epeat ENERGY STAR 8.0, Epeat ENERGY STAR 8.0, Epeat ENERGY STAR 8.0, Epeat ENERGY STAR 8.0, Epeat

امنیت 802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

تجھیزات جانبی

اقالم ھمراه راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

ویژگی ھا

پایھ STN-L4355F STN-L4355F STN-L4355F No No

براکت WMN4070SE (Land Only) WMN4070SE (Land Only) WMN4070SE (Land Only) WMN4277SE (Land Only) WMN4277SE (Land Only)
WMN6575SE

تخصص CML400XK CML400XK CML400XK CLM450K CLM450K

ندارد پخش رسانھ  ندارد ندارد ندارد ندارد

سیستم عامل

چیپ برد



مدل QM85R QM98T

 پنل 

ابعاد پنل
کالس 85 98
دقیق 84.5 97.5

تایپ کنید Edge LED BLU Direct LED BLU
وضوح UHD (3840 x 2160) UHD (3840 x 2160)

پیچ پیکسل (میلی متر) 0.4875 x 0.4875 0.562 x 0.562 (mm)
منطقھ نمایش فعال 1872.0(H) x 1053.01(V) 2158.848(H) x 1214.352(V)
روشنایی (نوع) 500 500

نسبت کنتراست (نوع) 4000:1 1200:1
(H/V) زاویھ دید 178/178 178/178

(G تا G) زمان پاسخگویی 8ms(Typ.) 8ms(Typ.)

نمایش رنگ ھا 16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

16.7M(True Display) 
1.07B(Ditherd 10bit)

Gamut رنگ 92% (DCI-P3, CIE 1976) 72%
عملیات ساعت 24/7 24/7

مھ 28% 25%

صفحھ  نمایش

پویایی MEGA MEGA
فرکانس اسکن افقی 30 ~ 81kHZ 30 ~ 81kHZ

فرکانس اسکن عمودی 48 ~ 75HZ 48 ~ 75HZ
حداکثر فرکانس 594MHz 594MHz

صدا نوع بلندگو  Built in Speaker(10W + 10W)  Built in Speaker(10W + 10W)

اتصالت

ورودی

RGB DVI-D, Display Port 1.2 (1) DVI-D, Display Port 1.2 (1)
ویدئو HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (2)

HDCP HDCP2.2 HDCP2.2
سمعی Stereo mini Jack, DVI, HDMI/Audio(Common) Stereo mini Jack, DVI, HDMI
USB USB 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

ورودی

RGB HDMI 2.0 (Loop-out) HDMI 2.0 (Loop-out)
ویدئو ندارد ندارد
صدا Stereo mini Jack Stereo mini Jack

خاموش کردن ندارد ندارد
USB ندارد ندارد

کنترل خارجی RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45 RS232C(in/out) thru stereo jack, RJ45
سنسور خارجی IR IR

تیونر ندارد ندارد

منبع تغذیھ

تایپ کنید داخلی داخلی
منبع تغذیھ AC 100 - 240 V, 50/60 Hz AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

مصرف برق

[W/h] حداکثر 308 616
[W/h] معمولی 217 414

[W/h] رتبھ 280 560
BTU (حداکثر) 1050.3 2101.9
حالت خواب 0.5 0.5

حالت خاموش ندارد ندارد

خواص مکانیکی

ابعاد (میلی متر)
دستگاه 1897.8 x 1080.8 x 56.7 2195.8 x 1250.8 x 96.5

بستھ بندی 2090 x 1247 x 260 2369 x 1405 x 350

وزن (کیلوگرم)
دستگاه 48.4 83

بستھ بندی 63.7 106
براکت 600 x 400 800 x 400

شیشھ محافظ ندارد ندارد
نوع پایھ ندارد ندارد

عرض حاشیھ (باال/سمت/ربات) (میلی متر) 10.9mm(U/L/R), 12.9mm(B) 17.9

عملکرد
دمای کارکرد 0℃~ 40℃ 0℃~ 40℃
رطوبت 10~80% 10~80%

ویژگی

کلید
UHD Signage Display  

Slim & Light Signage with  
Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

UHD Signage Display  
Slim & Light Signage with  

Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0

ویژه
H/W Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), 

Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT
Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), 

Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), Wi-Fi/BT

S/W تعویض و بازیابی منبع خودکار ،
LFD Home UI ، Button Lock ، گزینھ کلید داغ ، Plug & Play (تنظیم اولیھ)

تعویض و بازیابی منبع خودکار ، رابط کاربری خانگی LFD ، قفل دکمھ ، گزینھ کلید داغ ، 
Plug & Play (تنظیم اولیھ)

پخش رسانھ
(Embedded H/W)

پردازنده Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
روی برد

حافظھ کش

L1 Instruction Cache : 48KB 
L1 Data Cache : 32KB 

L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB 
L1 Data Cache : 32KB 

L2 Cache : 2MB
سرعت پردازنده 1.7GHz 1.7GHz

حافظھ اصلی
رابط

2.5GB 
LPDDR4 1.5GHz 64bit

2.5GB 
LPDDR4 1.5GHz 64bit

گرافیک Graphic resolution : 1920x1080 
Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.)

Graphic resolution : 1920x1080 
Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.)

حافظھ
(FDM)

8GB 
(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

8GB 
(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

پخش رسانھ *Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, 
VP9  *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

*Video Decoder  : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC,  VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, 
VP9  *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG

IO پورت USB 2.0 USB 2.0
سیستم عامل  Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

گواھینامھ

ایمنی 60950-1 60950-1 
EMC Class A Class A
محیط ندارد ندارد

امنیت 802.1x(WPA2 Enterprise) ('20.1~) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

802.1x(WPA2 Enterprise) 
: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP

تجھیزات جانبی

اقالم ھمراه راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

راھنمای راه اندازی سریع ، کارت گارانتی ، سیم 
برق ، کنترل از راه دور ، باتری

اختیاری

پایھ ندارد ندارد
براکت  WMN8200SF / WMN8200SG WMN8200SG

ویژگی خاص ندارد ندارد
پخش چند رسانھ ای ندارد ندارد

مشخصات فنی
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