
Rozwiązanie All-in-one - Odtwarzanie kontentu,

warping and edge blending prosto po wyjęciu z

pudełka

Kompaktowy i mocny - Mniejsza powierzchnia niż

kartka papieru A4

Wielokanałowy - 4 wyjścia wideo do podłączenia

urządzeń wyświetlających

Prosty w użyciu - Obsługuje kamerę USB do

automatycznego łączenia projektorów

VIOSO Nano 6 zajmuje mniej miejsca niż kartka papieru A4, ale zawiera bardzo wydajny zestaw funkcji, w tym procesor Intel i5 i kartę

graficzną NVIDIA QUADRO. Jest idealny do instalacji z wieloma projektorami, gdzie wymagane jest wydajne łączenie krawędzi (edge

blending), wypaczanie (warping) i odtwarzanie treści z jednego kompaktowego pakietu.

VIOSO Nano 6 jest wyposażony w złącza wyjściowe portu mini-display. Adaptery są dostępne u zewnętrznych dostawców i nie są

dołączone w standardzie.
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RozwiązanieAll-in-one | Odtwarzanie kontentu, warping and edge
blending



Specifications

UPC: 796435 09 185 9, EAN: 5055387667389, Colour: Black
Ogólne

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 180.3 x 182.9 x 35.6

Zasilanie 100~240v 1.5A 50~60hz

Złącza wejściowe/wyjściowe Porty wejścia 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm

Porty wyjścia 4 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort, 1 x
HDMI, 1 x Audio 3.5mm

Kontrola 1 x RJ45, 1 x USB-C, 5 x USB-A

W pudełku VIOSO Nano 6, futerał, zasilacz

Flight case dimensions 302 x 301 x 120mm

Net weight 1.3 kg

Gross weight 3.8 kg

System

Processor Intel Core i5, 6/12 Cores, 2.0/3.6 GHz Base/Turbo freq.

Memory 8GB DDR4 2400 MHz

Operating system Windows 10 Pro 64

GPU Intel UHD Graphics 630 (for monitoring) NVIDIA Quadro P620
(for projectors)

Storage 256 GB M.2-SSD, PCIe

Security blokada Kensington
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