
 

Seria DK

Wyświetlacz do  
Digital Signage  

z funkcją współpracy 

Seria NovoDisplay DK to profesjonalne wyświetlacze Ultra HD 4K 
do zastosowań związanych z wyświetlaniem kontentu, nadające 
się do stosowania zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. 

Wbudowane rozwiązanie NovoDS pozwala na łatwe tworzenie, 
publikowanie i zarządzanie ogłoszeniami promocyjnymi i 
komunikatami firmowymi. 

Na potrzeby spotkań wyświetlacz można łatwo przełączyć  
w tryb prezentacji, korzystając z funkcji bezprzewodowej 
współpracy NovoConnect. 

Wyświetlacze z tej serii są dostępne w różnych rozmiarach, 
odpowiednich do zastosowań komercyjnych, takich jak 
hotelarstwo, handel detaliczny, edukacja i biznes.

DK433, DK553, DK653, DK753, DK863



Najważniejsze cechy

Rozdzielczość 4K UHD

Wyświetlacze z serii DK są dostępne w rozmiarach 
43”/55”/65”/75”/86” o rozdzielczości 4K Ultra 
HD (3840 x 2160), która pozwala na uzyskanie 
wyjątkowych szczegółów i oszałamiających  
efektów wizualnych.

Niezrównany wyświetlacz o jasności 500 cd/m2  
i żywotności 50 000 godzin sprawiają, że jest  
to naprawdę profesjonalny wyświetlacz do  
oznakowania do wielu zastosowań.

DK433, DK553, DK653, DK753, DK863

Digital Signage

Wbudowane rozwiązanie Digital Signage 
można łatwo skonfigurować i zarządzać nim za 
pomocą opcjonalnej usługi NovoDS Cloud lub 
dołączonego oprogramowania NovoDS Studio.

Użytkownik może przełączać się między 
funkcją współpracy bezprzewodowej a Digital 
Signage, aby zmaksymalizować wykorzystanie 
wyświetlacza w dowolnym momencie.



DK433, DK553, DK653, DK753, DK863

Możliwa instalacja w poziomie i w pionie

Wyświetlacze z serii DK są łatwe w instalacji, 
zarówno w poziomie, jak i w pionie zależnie 
od potrzeb.

Podświetlony wyświetlacz D-LED

Technologia podświetlenia D-LED (panel IPS) 
zapewnia większą jasność, nieskazitelne 
kolory, bogatsze tekstury i bardzo szerokie 
kąty widzenia (178˚/ 178˚) oraz niezwykle 
ostry i wyrazisty obraz.

Tablica biuletynowa

Tablica biuletynowa to szablon w opcjonalnej 
funkcji NovoDS Cloud, który umożliwia 
łatwe tworzenie układu tablicy pinezkowej 
i dodatkową interakcję z dokumentami. 

Doskonale zastępuje tradycyjne papierowe 
tablice pinezkowe, pozwalając na łatwe 
zamieszczanie aktualnych informacji 
i zarządzanie nimi.

Współpraca bezprzewodowa NovoConnect

Urządzenia z serii DK mają wbudowaną 
funkcję NovoConnect, która umożliwia 
bezprzewodowe i bezproblemowe 
prowadzenie prezentacji i współpracę  
w klasie lub biurze.

NovoDisplay pozwala na obsługę spotkań 
hybrydowych i wideokonferencji.



Specyfikacje produktu

 Marka/nazwa modelu DK433 DK553 DK653 DK753 DK863

Wyświetlacz

Rozmiar panelu 43” 55” 65” 75” 86”

Typ/technologia Podświetlenie D-LED

Jasność (Typ) 500 cd/m2

Rozdzielczość natywna Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Kąt widzenia (H/V) 178°/178°

Współczynnik proporcji 16:9

Czas reakcji (MS) 8 ms

Szacowany czas  
użytkowania (typowy) 50 000 godzin

Głębia koloru (bity) 1,07 mld (10-bitowa)

Orientacja montażu Pionowa, pozioma 

Codzienne działanie 
(godziny/dni) 24/7

Rozmiar ramki 43” – 7,9 mm/ 55” – 9,9 mm/ 65” – 14,8 mm/ 75” – 15,3 mm/ 86” – 18 mm

Łączność

Wejście HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) x2, Audio-In (3,5 mm) x1 RS-232 (RJ45) x1

Wyjście HDMI-Out x1 4K@60 Hz (Optional), USB–A x2 (obsługa do 32 GB), gniazdo kart 
microSD x1 (obsługa do 32 GB), wyjście audio (3,5 mm) x1, RS-232 x1, RJ45 x1

Wi-Fi 802.11ac x1

Odbiornik IR (przód) ×1 (kąt ±25°, odległość >8 m)

System

Wersja systemu 
operacyjnego Android™ v9.0

Pamięć 
wewnętrzna 32 GB (eMMC Flash) w standardzie  

Digital Signage
Obsługiwane widżety

Tryb ogłoszeniowy, terminarz, sieci społecznościowe, pogoda, kalendarz,  
zegary, renderowanie HTML 5, zdalne media, liczenie osób  

(kamera nie znajduje się w zestawie)

Dekodowanie wideo Pojedyncze 4K z szybkością 60 kl./s, podwójne 1080p z szybkością 30 kl./s

Współpraca 
bezprzewodowa

Obsługiwany system  
urządzenia BYOD

Windows 7/8/10 (wersje 32- i 64-bitowe), macOS 10.7 i nowszy, Ubuntu,  
iOS 7.0 (Airplay) i nowszy, Android 4.0 (Google Cast) i nowszy, Chromebook

Jednoczesne połączenia 
Jednoczesne udostępnianie 
na ekranie  

NovoConnect Lite — 8 połączeń / Dzielenie ekranu 1, 2

Głośnik Wewnętrzny 10 x2 (stereo)

Zasilanie

Zasilacz (wewnętrzny) 100–240 V AC, 50/60 Hz

Zużycie energii (bez OPS) ≤198 W ≤198 W ≤220 W ≤330 W ≤410 W

Tryb gotowości <0,5 W (tryb gotowości)

Charakterystyka 
fizyczna

Wymiary (D × W × S) mm 961,6 x 567,3  
x 72,8

1243,2 ×714  
× 69,6

11461,4 x 846,9 
x 80,4

1682 x 962,2  
x 76,3

1714,2 × 992,4 
× 97,2

Waga w kg 8,9 kg 14,2 kg 22,8 kg 31,2 kg 42,8 kg

Mocowanie VESA (FPMPMI) 4 – M6, 400 × 200 mm 4 – M8, 600 × 400 mm

Kolor ramki Czarny

Akcesoria

Standard Przewód zasilania AC, pilot, zestaw dokumentacji

Opcjonalnie 
NovoDS Cloud, pakiet OPS (pełna wersja NovoConnect,  

NT Live – 2 kierunki – oraz BYOM), LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne,  
kamera VIVOTEK SC81831, zestaw do montażu na ścianie

Gwarancja Standard 3 lata gwarancji
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