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NovoDisplay řady DK je profesionální displej 
s rozlišením 4K Ultra HD určený k použití pro účely 
digital signage v režimu na šířku nebo na výšku.

Díky integrovanému řešení NovoDS lze snadno 
vytvářet, publikovat a spravovat propagační 
oznámení a fi remní sdělení.

V případě schůzek je možné displej snadno 
přepnout do režimu „prezentace“ s funkcí 
bezdrátové spolupráce NovoConnect.

Tato řada je k dispozici s různými úhlopříčkami 
vhodnými pro komerční použití, jako například 
v pohostinství, maloobchodu, vzdělávání 
a podnikání.

Digital signage 
displej vybavený 

funkcí podporující 
spolupráci

Řada DK
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Digital signage

Integrované řešení pro digital signage lze 
snadno nastavit a spravovat prostřednictvím 
volitelné služby NovoDS Cloud nebo 
dodávaného softwaru NovoDS Studio.

Uživatel může kdykoli přepínat mezi funkcemi 
Wireless Collaboration a Digital Signage, čímž 
lze maximalizovat využití displeje.

Rozlišení 4K UHD

Řada DK je k dispozici s úhlopříčkami 
43“/55“/65“/75“/86“ a nabízí rozlišení 4K Ultra 
HD (3840 × 2160), které přináší úžasný obraz 
s vynikajícími detaily.

Zásluhou bezkonkurenčního panelu s jasem 
500 nitů a životností 50 000 hodin se jedná
o skutečně profesionální digital signage displej 
pro mnoho různých účelů použití.

Hlavní funkce
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Podpora instalace na šířku i na výšku

Řada DK se snadno instaluje a podporuje 
režim na šířku i na výšku, takže bez problémů 
vyhoví různým obchodním potřebám.

Nástěnka

Nástěnka Bulletin Board je šablona ve volitelné 
službě NovoDS Cloud, která umožňuje 
snadné vytvoření nástěnky a interaktivní práci 
s dokumenty.

Je vhodná jako náhrada tradičních papírových 
nástěnek, jelikož poskytuje aktuální informace, 
které lze snadno spravovat.

Technologie podsvícení D-LED

Technologie podsvícení D-LED (panel IPS) 
nabízí neuvěřitelně jasný a ostrý obraz, 
bezchybné barvy, bohatší textury a mimořádně 
široké pozorovací úhly (178˚/ 178˚).

NovoConnect podporující bezdrátovou 
spolupráci

Řada DK se vyznačuje integrovaným 
řešením NovoConnect pro bezkabelové 
a bezproblémové prezentace a spolupráci 
v učebně nebo v kanceláři.

NovoDisplay je připraven na hybridní schůzky 
s videokonferencemi.



Specifi kace výrobku

Značka / název modelu DS301 DK553 DK653 DK753 DK863

Displej

Velikost panelu 43" 55" 65" 75" 86"

Typ/technologie D-LED podsvícení

Jas (typ.) 500 cd/m2

Nativní rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Pozorovací úhly (H/V) 178° / 178°

Poměr stran 16 : 9

Doba odezvy (ms) 8 ms

Předpokládaná 
životnost (typ.) 50 000 hodin

Počet barev (bitů) 1,07 miliardy (10   bitů)

Orientace při instalaci Na výšku a na šířku

Každodenní provoz 
(hodiny/dny) 24/7

Tloušťka rámečku 43" – 7,9 mm / 55" – 9,9 mm / 65" – 14,8 mm / 75" – 15,3 mm / 86" – 18 mm

Dotyk

Vstupy HDMI v2.0 (ARC, HDCP v2.2) ×2, audio vstup (3,5 mm) ×1, RS-232 (RJ45) ×1

Výstupy HDMI výstup ×1 4K při 60 Hz (volitelně), USB–A ×2 (podpora až 32 GB), microSD slot ×1 
(podpora až 32 GB), audio výstup (3,5 mm) ×1, RS-232 ×1, RJ45 ×1

Wi-Fi 802.11ac ×1

IR přijímač (přední) ×1 (úhel ±25°, vzdálenost > 8 m)

Systém
Verze OS Android™ v9.0

Interní 
úložiště Standardně 32 GB (eMMC Flash)

Digital 
signage

Podporovaný widget Režim oznámení, agenda, sociální sítě, počasí, kalendář, hodiny, zobrazování obsahu v HTML 5, 
vzdálená média, počítání lidí (kamera není součástí balení)

Dekódování videa Jedno 4K při 60 sn./s

Bezdrátová 
spolupráce

Podporovaný systém 
pro BYOD

Windows 7 / 8 / 10 (32 bitů a 64 bitů), macOS 10.7 a novější, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) a novější, 
Android 4.0 (Google Cast) a novější, Chromebook

Současná připojení / 
Současné zobrazení 
na obrazovce

NovoConnect Lite – 8 připojení / rozdělení obrazovky 1, 2

Reproduktor Interní 10 × 2 (stereo)

Napájení

Zdroj napájení 
(interní) 100–240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba 
(bez modulu OPS) ≤ 198 W ≤ 198 W ≤ 220 W ≤ 330 W ≤ 410 W

Pohotovostní režim < 0,5 W

Fyzické 
vlastnosti

Rozměry
(D × V × H) mm

961,6 × 567,3
× 72,8

1243,2 × 714
× 69,6

1461,4 × 846,9
× 80,4

1682 × 962,2
× 76,3

1714,2 × 992,4
× 97,2

Hmotnost 8,9 kg 14,2 kg 22,8 kg 31,2 kg 42,8 kg

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

Barva rámečku Černá

Příslušenství

Standardní Napájecí kabel, dálkový ovladač, sada dokumentace

Volitelné
NovoDS Cloud (vč. Bulletin Board), modul OPS (80pinový) – včetně plné verze NovoConnect, 

NT Live a BYOM – LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne, kamera VIVOTEK SC81831, 
sada pro montáž na zeď

Záruka Standardní Tříletá záruka

www.vivitek.eu | www.novoconnect.eu

©2022 Vivitek. Vivitek je ochranná známka společnosti Delta Electronics, Inc. Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Uvedené 
hodnoty, hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Chyby a opomenutí nejsou vyloučeny. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Referenční číslo: 09/2022
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