Màn hình t??ng tác : Samsung LED 70"

Samsung LED 70"

Rating: Not Rated Yet
Price:

Ask a question about this product

Description
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Công ngh?: LED
Giao di?n t??ng tác màn hình c?m bi?n quang h?c
Công ngh? c?m ?ng ?a ?i?m, cho phép hai ng??i t??ng tác cùng lúc trên màn hình (?ng d?ng trên Window 7(32-64bit) / XP / Vista)
Màn hình h? tr? b? c?m bi?n ánh sáng, t? ?i?u ti?t ánh sang ?? th?y hình ?nh rõ nh?t trong b?t c? môi tr??ng nào.
Kích c? màn hình: 70”
?? phân gi?i cao: Full HD 1080p (1920x1080)
T? l? màn hình: 16:9
Th?i gian ?áp ?ng: 5.5m/s
V? trí chính xác: ±1.5mm
??nh d?ng TV: PAL, NTSC, SECAM
Góc nhìn: >176o
?? t??ng ph?n: 4000:1
?? sáng: ? 380cd/m2
Nhi?t ?? làm vi?c hi?u qu?: -5oC~+40oC
Giao di?n k?t n?i ??u vào:
HDMI X 2
VGA X 3
YPBPR X1
S-VIDEO X 1
VIDEO X 2
AUDIO X 3
RF IEC X 1
RS232 X 1
MIC X 1
USB X 1
Giao di?n k?t n?i ??u ra:
VGA X 1
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o VIDEO X 1
o SPDIF X 1
o AUDIO X 2
USB SLAVE TOUCH OUT X 1
* Máy có ??y ?? ngu?n g?c, xu?t x? và cam k?t ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
* B?o hành và b?o trì ??m b?o nhanh chóng, thu?n l?i
* Gía ch?a bao g?m VAT 10% , giao hàng mi?n phí t?i TP.HCM và Hà N?i
* ??i lý phân ph?i toàn Qu?c: Giá luôn r? nh?t th? tr??ng UY TÍN -T?N TÌNH-TRÁCH NHI?M
* ?? có giá r? nh?t hãy g?i: (08) 6267 3333 ho?c 0909 19 79 23

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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