DTK-1651

DTK-1651
a visualização, edição e assinatura de documentos no modo retrato sem
minimização ou rolagem ou o modo paisagem. Fino. Inovador. Funcional.
O melhor da classe em conforto e segurança.
O DTK-1651 combina uma tela LCD de 15,6’’ Full HD com a mais avançada
criptografia. Ele é fino, elegante e compacto. Com apenas um cabo,
o DTK-1651 elimina diversos cabos, o suporte para caneta inovador e o
compartimento da caneta oferecem praticidade durante o uso.

• Visualize e assine documentos em tamanho real em A4 ou carta
• Conversão dos modos retrato e paisagem, suporte integrado plano para mesa ou com inclinação de 15°
• Cabo 3-em-1 para alimentação, HDMI e USB
Use cenários de casos para eDocuments
O DTK-1651 da Wacom é um produto premium para soluções de banco, financeiras ou de seguro, educacionais e de
saúde, hospitalidade, telecoms ou outros varejos POS. Trata-se de um produto primeiro em sua classe para todas as
situações onde é necessária a visualização completa do documento para assinatura. O DTK-1651 pode ser facilmente
integrado à infraestrutura existente.
Acessórios e peças sobressalentes estão disponíveis separadamente, como o suporte com adaptador VESA, caneta,
cabo 3-em-1, adaptador VGA-HDMI, adaptador HDMI-VGA, conjunto de ponta da caneta, cabo de fixação, adaptador
CA
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Folha de dados

O DTK-1651 é o display interativo premium para eDocuments que permite

DTK-1651
DTK-1651

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

420 x 286 x 17 mm

Peso (incluindo o suporte)

2,0 kg

Cor da carcaça principal

Preto

Inclinação do suporte

Suporte integrado (paisagem 15°/retrato 15°)

Fonte de alimentação

100 a 240 Vca, 50/60 Hz

Consumo de energia

12 Vcc, 3 A (máx)

Sistemas operacionais suportados

Windows 10/8.1/8/7 (32-bit, 64-bit)
Mac OSX 10.9 e posterior

Folha de dados

Especificações gerais

Tela LCD
Tela

IPS

Superfície da tampa

Vidro gravado despolido

Diagonal da tela

15,6" (344,16 x 193,59 mm)

Relação de aspecto

16:9

Resolução das coordenadas

Full HD, 1920 x 1080 pixels

Ângulos de visão (horizontal/vertical)

170 °/ 170°

Brilho (brilho)

200 cd/ m² (típico)

Relação de contraste

800:1 (típico)

Tempo de resposta

30 ms (típico)

Duração da luz de fundo

25.000 horas

Mesa digitalizadora e caneta
Tecnologia

Ressonância eletromagnética (EMR)

Área ativa

346,16 x 195,59 mm

Resolução das coordenadas

2.540 lpi

Precisão das coordenadas

± 0,5 mm (centro)

Velocidade de leitura

197 pontos por segundo

Níveis de pressão

1.024

Diversos
Altura de leitura
Armazenamento da caneta
Placa de vídeo
Montagem na parede
Software
Conteúdo

Temperatura de operação,
umidade relativa
Temperatura de armazenamento,
umidade relativa
Garantia
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5 mm ou mais (centro)
Compartimento da caneta integrado, suporte para caneta
n/a
VESA 75 mm
compatível com software signature / eSignature e sign pro PDF da Wacom
Monitor com caneta com suporte integrado, sem fio e caneta sem bateria, cabo 3-em-1
( 1,8 m/ 5,91 pés), CD de instalação (driver Wacom, informações do produto), guia de
inicialização rápida, cabo de fixação, (fibra de nylon, 50 cm / 19,7 pol.), 5 pontas da caneta
extras, removedor de ponta, fonte de alimentação, cabo de força
5 a 40 graus C, umidade: 30% a 80% umidade relativa (sem condensação)
-10 a 60 graus C, umidade: 20% a 90% umidade relativa (sem condensação)
(A umidade máxima de armazenamento é de 38% em uma temperatura de 60 graus C
e a temperatura máxima de armazenamento é de 42 graus C em uma umidade de 90%.)
3 anos (WTC, WEG), 1 ano (WAP, WJP, WCN)
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