Folha de
dados

DTH-1152

eDocumentos de forma intuitiva, flexível e segura
O DTH-1152 é o primeiro display compacto para projetos corporativos que procuram implementar a revisão, a
conclusão e a assinatura de documentos corporativos. O display combina a tecnologia de caneta da Wacom, líder da
indústria, com uma tela multi-touch extremamente responsiva. Utilize a tela de touch para scroll, fazer panorâmico ou
zoom dentro dos documentos. Com a caneta, anote, preencha e assine esses documentos com toda a facilidade da
caneta no papel. Os recursos avançados do DTH-1152 permitem a captura de assinaturas biométricas seguras.
As conexões de vídeo HDMI padrão oferecem maior flexibilidade em uma variedade de configurações de desktop
virtualizadas e um modo VCP (Virtual Com Port) está disponível para suportar ambientes virtualizados legados.
Características principais:
•

LCD de 10,1” com resolução HD completa (1920 x 1080) e amplo ângulo de visão

•

Caneta sem fio e sem bateria patenteada com 1024 níveis de sensibilidade à pressão para uma
experiência de assinatura/escrita premium

•

Tela multi-touch para navegação fácil

•

Interface de vídeo HDMI para facilitar a integração

•

Design exclusivo de cabo 3-em-1 para instalação simples e limpa

•

A superfície endurecida e anti-reflexo proporciona alta durabilidade e visualização mais fácil em diferentes
condições de iluminação

•

Modo VCP (Virtual Com Port) disponível para suportar ambientes virtualizados legados

Precisão das coordenadas
da assinatura
As mesas de alta resolução
e a tecnologia da caneta
Wacom captura cada perfil
exclusivo de quem faz
a assinatura.

Líder global

Segurança

A Wacom é a líder global no
fornecimento de soluções
de captura de assinatura,
sendo a melhor nessa
categoria.

Habilitado com criptografia
de última geração.
Projetado com ID de
hardware exclusivo que
pode ser incorporado em
cada assinatura.
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Menor custo de
aquisição
Uma superfície de assinatura
durável e a tecnologia patenteada da caneta Wacom
sem bateria contribuem para
a redução do custo total de
aquisição.
business.wacom.com

DTH-1152

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

11.0 x 8.3 x 0.6 polegadas (279.8 x 209.9 x 16.0 mm)

Peso (incluindo suporte)

2.2lbs (1.0 kg)

Inclinação do suporte

Suporte integrado de 15° ou plano

Fonte de alimentação

AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

Consumo de energia

10 W (carga completa), Modo de economia de energia: 0,5 W ou menor, Modo desligado: 0,5
W ou menor

Interface de comunicação

HDMI/USB 2.0

Sistemas operacionais compatíveis
(driver da mesa digitalizadora)

Windows 7/8/8.1/10 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2008R2/2012R2/2016,
Mac OS 10.10 ou posterior

Tela LCD
Dimensões da tela

8.8 x 4.9 polegadas (223.2 x 125.6 mm)

Superfície da tela

Vidro temperado gravado despolido

Relação de aspecto

16:9

Resolução das coordenadas nativa

1,920 x 1,080 pixels

Resoluções das coordenadas compatíveis

640 x 480 @ 60 Hz, 800 x 600 @ 60Hz, 1,024 x 768 @ 60 Hz, 1,280 x 800 @ 60 Hz, 1,366 x
768 @ 60 Hz, 1,280 x 1,024 @ 60 Hz, 1,680 x 1,050 @ 60 Hz, 1,920 x 1,080 @ 60 Hz

Entrada de vídeo

HDMI

Ângulos de visão (horizontal/vertical)

H: 170° (85°/85°), V: 170° (85°/85°)

Cores

16.7M cores

Luminância (brilho)

200 cd/ m² (típica)

Relação de contraste

1000:1 (típica)

Tempo de resposta

25 ms (típica)

Mesa digitalizadora e caneta
Tecnologia

Ressonância eletromagnética (EMR)

Resolução das coordenadas

2,540 lpi

Precisão das coordenadas

±0.02 polegadas (±0.5 mm) centro

Velocidade de leitura

200 pontos por segundo

Níveis de pressão

1,024 (não interpolado)

Criptografia

AES 256 / RSA 2048

Altura de leitura

5 mm ou mais (centro)

Diversos
Armazenamento da caneta

Compartimento da caneta, suporte para caneta integrados

Slot de trava de segurança

Sim

Sistema de montagem

VESA 75 mm

Compatibilidade com o software de assinatura

Compatível com software de assinatura / eSignature e Wacom sign pro PDF
Disponibilidade de C++,.NET e Java SDK/API para desenvolvedores

Drivers

São necessários os drivers Wacom

Garantia

3 anos

Acessórios opcionais

Cabo 3-em-1 (1,8 m/70 pol.), adaptador CA, cabo adaptador HDMI ao VGA, caneta digital,
conjunto de ponta da caneta, cabo de fixação (53 cm/20,8 pol.), cabo de energia
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Especificações

Especificações gerais

