Tela interativa Full HD 24"

DTK-2451 / DTH-2452

A DTK-2451 e a DTH-2452 são as maiores telas interativas da Wacom para clientes corporativos. A grande área
diretamente em apresentações. A tela multi-touch da DTH-2452 é compatível com gestos comuns e proporciona
uma navegação fácil e intuitiva.

• A tela LCD de 23,8" oferece uma superfície grande e confortável e um grande ângulo de visão para um
excelente desempenho
• Função multi-touch compatível com gestos comuns para navegação intuitiva (somente DTH-2452)
• 2048 níveis de pressão da caneta para desenho, escrita e anotações precisas, além de captura de assinatura
biométrica melhorada
• Entrada/saída de vídeo DVI para compatibilidade com conexões analógicas e digitais
• Suporte ajustável possibilita múltiplos ângulos para se adequar a qualquer ambiente de trabalho
• Montagem VESA padrão permite o uso de suportes e braços de terceiros

Folha de dados

ativa fornece uma superfície de trabalho confortável para escrever e assinar documentos eletrônicos, ou anotar

Tela interativa Full HD 24"

DTK-2451 / DTH-2452

Dimensões gerais (L x A x P, excluindo o suporte)

601 x 356 x 46 mm / 23,7 x 14,0 x 1,8 polegadas

Peso

7,2 kg / 15,9 lbs (sem o suporte)

Cor da carcaça

Preto

Inclinação do suporte

11° – 73° inclinação

Fonte de alimentação

CA100 ~ 240 V 50/60 Hz

Consumo de energia

45W ou menos, Modo de economia de energia: 0,5 W ou menos,
modo DESLIGADO: 0,5 W ou menos

Interface de comunicação

USB 2.0

Sistemas operacionais compatíveis

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OS X (10.10 e posteriores)

Folha de dados

Especificações gerais

Especificações do LCD
Tamanho da tela

23,8" diagonal (527 x 296 mm / 20,7 x 11,7 polegadas)

Relação de aspecto

16:9

Tipo de tela

VA

Superfície de vidro

Despolido

Resolução das coordenadas nativas

1920 x 1080

Resoluções das coordenadas compatíveis

VGA:640 x 480 @60Hz, SVGA:800 x 600 @60Hz, XGA:1024 x 768 @60Hz,
WXGA:1280 x 800 @60Hz, HD:1366 x 768@60Hz, SXGA:1280 x 1024 @60Hz,
WSXGA:1680 x 1050 @60Hz, FHD:1920 x 1080 @60Hz

Ângulo de visão

H: 178° (89°/89°), V: 178° (89°/89°)

Cores

16,7 M cores

Brilho

210 cd/m² (típico)

Relação de contraste

1000:1 (típico)

Velocidade de resposta

16 ms (típico)

Mesa digitalizadora e caneta digital
Tecnologia

Ressonância eletromagnética (EMR)

Tamanho da área ativa

527 x 296 mm / 20,7 x 11,7 inches

Níveis de pressão da caneta

2048

Resolução das coordenadas

0,01 mm/ponto / 2540 lpi

Precisão das coordenadas

±0,5 mm (centro) para caneta / ±1 mm (centro) para toque (apenas DTH-2452)

Velocidade de leitura

187 pontos por segundo para a caneta / 100 pontos por segundo para toque
(apenas DTH-2452)

Altura de leitura

10 mm (centro)

Diversos
Armazenamento da caneta

Suporte da caneta destacável

Placa de vídeo

Não

Montagem na parede

Suporte VESA

Temperatura de operação/umidade relativa

5 a 40 graus / 30 a 80%

Temperatura de armazenamento/umidade relativa

-20 a 60 graus / 30 a 90%

Conteúdo da embalagem

Carcaça principal DTK-2451 ou DTH-2452, suporte de tela ajustável, caneta com borracha,
suporte de caneta, cabo de fixação, cartão de garantia, QSG, IPI, cabo DVI-D, cabo DVI-I
para cabo VGA, cabo USB, adaptador CA, cabo de força

Acessórios opcionais

Cabo DVI-D, cabo DVI para VGA, cabo USB 2.0, caneta com borracha, conjunto de ponta
de caneta, suporte de caneta, cabo de fixação, suporte de tela ajustável, adaptador CA
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