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EMKOTECH GO! DOKUNMATİK AKILLI LED TAHTA
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
A-LED PANEL ÖZELLİKLERİ

A-1a) Emkotech GO! panel 65” ölçüsündedir.
A-1b) Kullanılan panel TFT-LED özelliktedir ve Panel kalite standartlarına göre A-Grade paneldir.
Panel yüzeyi mat bir yüzeydir; güneş ışığı parlamalarını minimuma indiren, ekran görüntü kayıplarını
en aza indirgeyen ve daha verimli görüntü almayı sağlayan özelliktedir.
B-LED EKRAN ÖZELLİKLERİ
B-1a) Ekran alanı 1428,5*803,5mm ölçülerindedir.
B-1b) Çözünürlüğü 3840*2160 (UHD) pixeldir.
B-1c) Ekran formatı 16:9 geniş ekrandır.
B-1d) Görüntü birimi 65” için 8 bittir.
B-1e) Kontrastı 4000:1dir ve bu sayede renkler arası ayrım çok iyi seviyededir.
B-1f) Parlaklığı 370cd/m2 dir.
B-1g) Tepkime süresi 8ms dir ve bu sayede eş zamanlı tepki sağlar.
C-LED GÜÇ ÖZELLİKLERİ
C-1a) Güç tüketimi minimumdadır ;
Maksimum≤220W Eco Mod ≤110W Bekleme Modu ≤0.5W olarak ayarlıdır.
C-1b) Çalışma voltaj aralığı AC 100-240V , 50/60Hz dir.
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D-LED SES ÖZELLİKLERİ
D-1a) Ses çıkış birimi hoparlörler 15Wx2 tır.
E-LED GİRİŞ ÇIKIŞ BİRİMLERİ
E-1a) Ön yüzünde 1 adet HDMI girişi bulunmaktadır.
E-1b) Ön konsolda 1 tanesi Media okuyucu olmak üzere 3 adet USB girişi (1x2.0 – 1x3.0) vardır.
E-1c) Ön tarafında 1 adet Mikrofon girişi bulunmaktadır.
E-1d) HDMI ve USB ile dışarıdan bir bilgisayara bağlanabilir ve böylece bu bilgisayarın görüntüsünü ekrana
yansıtabilirsiniz.
E-1e) Ön yüzünde 1 adet Touch Port girişi mevcuttur.
Bu giriş sayesinde dilediğiniz bir bilgisayarı Emkotech’in yüzeyinde dokunmatik olarak kullanabilirsiniz.
E-1f) Arka yüzünde 2 adet HDMI girişi vardır.
E-1g) Arka tarafında 1 adet media okuyucu USB girişi, 1 adet VGA girişi, 1 adet PC ses girişi, 1 adet AV out,
1 adet YPBPR/YCBCr ses girişi, 1 adet Touch Port girişi, 1 adet RJ45 ve 1 adet kulaklık girişi bulunur.
F-DOKUNMATİK TEKNOLOJİ
F-1a) Kızılötesi LED sistem destekli, dokunmatik işleme teknolojisine sahiptir.
F-1b) Kalem veya parmak vb. herhangi bir obje ile yazılabilir.
F-1c) Emkotech dokunmatik akıllı tahta da 10 parmak dokunuş sayesinde birden çok alanda işlem
yapılabilmektedir.
F-1d) Dokunmatik çözünürlüğü 32767*32767 dir.
F-1e) Konumlanma hassasiyeti 1mm olarak ayarlıdır ve bu sayede hassasiyet maksimum seviyede tutulmaktadır.
F-1f) Emkotech; Android, OPS PC veya dışarıdan bağlanan diğer bir bilgisayar üzerinde herhangi bir kalibrasyon
gerektirmeden çalışabilir.
G-EK ÖZELLİKLER
G-1a) Emkotech dokunmatik akıllı tahtanın Otomatik Açma-Kapama özelliği sayesinde daha önceden ayarlamış
olduğunuz bir saat diliminde cihaz kendini otomatik olarak açar veya kapatır.
G-1b) Ön ve arka yüzeyinde bulunan Media okuyucu USB leri sayesinde cihaz, bilgisayara bağlı olmasa dahi
USB üzerinden Resim, Video, Müzik veya Text dosyalarınızı açabilme imkânı sağlar.
G-1c) Çocuklar için kilitleme sistemi mevcuttur, bu sayede Emkotech’i kullanıma kilitleyebilir ve sadece
kumandadan kullanıma aktif hale getirebilirsiniz.

H-UZAKTAN KUMANDA
H-1a) Kumandası sayesinde ses kapatıp açabilir, işletim sistemleri arasında geçiş yapabilir,
freeze özelliği sayesinde görüntü dondurulabilir, wifi ayarları yapabilir, sayfa başı ve sayfa sonuna gidebilir ,
ekran fotosu çekebilir ve buna benzer birçok işlemi cihazın yanına gitmeden uzaktan kontrol ederek
rahatlıkla yapabilirsiniz.
H-1b) Audio only özelliği sayesinde görüntüyü kapatıp sadece hoparlörlerden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.
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I-AKSESUAR PAKETİ
I-1a) Uzaktan kumanda
I-1b) 2 adet Kumanda Pili
I-1c) Manyetik kalem
I-1d) 5m USB kablosu
I-1e) 1.8m power kablosu
İ-PAKETLEME
İ-1a) Karton kutuda extra destekli ve güvenilir bir şekilde sevk edilir.
İ-1b) Kutulu ağırlığı 57 kg ve net ağırlığı 43 kg dır.
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