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คือจอพร้อมปากการะดับพรีเมียมที่ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งาน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดู แก้ไข และลงนามเอกสารได้ในโหมดแนวตั้งโดย
ไม่ต้องลดขนาดหรือเลื่อนหน้าจอ หรือจะใช้โหมดแนวนอนก็ได้ รูปทรงเพรียวบาง
นวัตกรรมใหม่ หลากหลายฟังก์ชัน
ที่หนึ่งด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน
DTK-1651 มาพร้อมจอภาพ LCD ขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD และ
เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทันสมัย

ออกแบบให้มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวและรูปทรงเพรียว

บาง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อย DTK-1651 ใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียว ทำ�ให้
ไม่มีสายรกรุงรัง

ทั้งยังมาพร้อมที่ยึดปากกาแบบใหม่และช่องเก็บเพื่อความสะดวก

ในการใช้งาน
• ดูและลงนามในเอกสารทั้งฉบับได้ทั้งในขนาด A4 หรือ Letter
• สลับการใช้งานในโหมดแนวตั้งและแนวนอน วางราบบนโต๊ะ หรือจะวางบนขาตั้งแบบในตัวที่มีความเอียง 15°
• สายเคเบิลแบบทรีอินวันสำ�หรับระบบไฟฟ้า, HDMI และ USB
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
DTK-1651 จากวาคอมเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำ�หรับองค์กรธุรกิจด้านการธนาคาร การเงินหรือการประกันภัย การศึกษา
และการดูแลสุขภาพ การโรงแรม การโทรคมนาคม หรือร้านค้าปลีกที่มีจุดขายหรือจุดชำ�ระเงินพร้อมให้บริการ โดย DTK-1651
ถูกวางให้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ�ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการด้านการแสดงเอกสารทั้งฉบับสำ�หรับการลงนามในทุกสถานการณ์
DTK-1651 สามารถรวมการทำ�งานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย
อุปกรณ์เสริม/ชิ้นส่วนอะไหล่มีจำ�หน่ายแยกต่างหาก เช่น ขาตั้งพร้อมอะแดปเตอร์ VESA, ปากกา, สายเคเบิลแบบทรีอินวัน, อะ
แดปเตอร์ VGA-HDMI, อะแดปเตอร์ HDMI-VGA, ชุดหัวปากกา, สายห้อยปากกา, อะแดปเตอร์ AC
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เอกสารข้อมูล

DTK-1651

DTK-1651

ขนาด (กว้าง x สูง x หนา (ไม่รวมขาตั้ง))

420 x 286 x 17 มม.

น้ำ�หนัก (รวมขาตั้ง)

2.0 กก.

สีตัวเครื่องหลัก

ดำ�

ความเอียงของขาตั้ง

ขาตั้งแบบในตัว (แนวนอน 15°/แนวตั้ง 15°)

อัตราการกินไฟ

12 VDC, 3A (สูงสุด)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10/8.1/8/7 (32 บิต, 64 บิต)
Mac OSX 10.9 และสูงกว่า

เอกสารข้อมูล

ข้อมูลจำ�เพาะทั่วไป

หน้าจอ LCD
จอแสดงผล

IPS

พื้นผิวของแผ่นครอบ

กระจกกันแสงสะท้อน

แนวทแยงของหน้าจอ

15.6 นิ้ว (344.16 x 193.59 มม.)

อัตรากว้างยาว

16:9

ความละเอียด

Full HD, 1920 x 1080 พิกเซล

มุมมองภาพ (แนวนอน/แนวตั้ง)

170°/170°

ความสว่าง

200 cd/m² (ปกติ)

อัตราส่วนความสว่างต่อความมืด

800:1 (ปกติ)

เวลาตอบสนอง

30 ms (ปกติ)

อายุใช้งานของไฟส่องจากด้านหลัง

25,000 ชั่วโมง

แท็บเล็ตพร้อมปากกา
เทคโนโลยี

Electromagnetic Resonance (EMR)

พื้นที่ใช้งาน

346.16 x 195.59 มม.

ความละเอียด

2,540 lpi

ความแม่นยำ�ของพิกัด

±0.5mm (จุดกึ่งกลาง)

อัตราการรับส่งข้อมูล

197 จุดต่อวินาที

ระดับแรงกด

1,024

ข้อมูลทั่วไป
ความสูงในการอ่าน
ที่เก็บปากกา
การ์ดแสดงผล (กราฟฟิคการ์ด)
ตัวยึดผนัง
ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ในชุด

อุณหภูมิสถานที่ใช้งาน,
ความชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิสำ�หรับการจัดเก็บ,
ความชื้นสัมพัทธ์
การรับประกัน

5 มม.หรือมากกว่า (จุดกึ่งกลาง)
ช่องเก็บปากกาในตัว, ที่ยึดปากกา
N/A
VESA 75 มม.
ใช้ได้กับซอฟต์แวร์ลายเซ็น/E-signing และ sign pro PDF ของวาคอม
จอแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟพร้อมขาตั้งในตัว, ปากกาไร้สาย (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่), สายเคเบิล
แบบทรีอินวัน (1.8 ม./5.91 ฟุต), แผ่นซีดีติดตั้ง (ไดรเวอร์ของวาคอม, ข้อมูลผลิตภัณฑ์), คู่มือเริ่ม
ต้นใช้งานฉบับย่อ, สายห้อยปากกา (สายไนลอนขนาด 50 ซม./19.7 นิ้ว), หัวปากกา (เสริม) 5 หัว,
เครื่องมือถอดหัวปากกา, แหล่งจ่ายไฟ, สายไฟ
5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้น: 30-80% RH (ไม่ควบแน่น)
-10-60 องศาเซลเซียส, ความชื้น: 20-90% RH (ไม่ควบแน่น)
(ความชื้นสูงสุดสำ�หรับการจัดเก็บคือ 38% ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดสำ�หรับ
การจัดเก็บคือ 42 องศาเซลเซียสที่ระดับความชื้น 90%)
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