43" 4K Commercial/Presentation
Display
CDE4320

Slanke, gelijkmatige bezel en chassis
Foto's, muziek en video afspelen via USB
Gemakkelijke multi-screen setups
Configuratie op afstand en inhoudsbeheer
Meerdere HDMI-apparaten bedienen

De ViewSonic® CDE4320 is een 43-inch commercieel presentatiedisplay met een slanke,
vlakke rand en biedt de combinatie van kostenefficiëntie en installatiegemak voor zakelijke,
winkel- en horecagelegenheden. Geïntegreerd met een ingebouwde mediaspeler, kan de
CDE4320 gemakkelijk high-definition berichten afspelen via een USB-poort. Veelzijdige
connectiviteitsopties omvatten 2 HDMI-IN-poorten, RS232-ingang, SPDIF-uitgang enz. De
CDE4320 met dunne bezel levert scherpe en levendige beelden voor weergave van
gedetailleerde inhoud.

Slanke, gelijkmatige bezel en chassis
Met een bezelbreedte van slechts 1,3 cm levert dit commerciële/presentatiedisplay
verbluffende beelden in een dun chassis.
1.3 cm bezel

Foto's, muziek en video afspelen via USB
Een krachtige multi-core mediaspeler maakt het mogelijk foto's, muziek en video binnen
enkele seconden af te spelen met slechts een USB-verbinding.
Ingebouwde multimedia speler

Eenvoudige installatie op meerdere schermen
Dit scherm is geweldig voor opstellingen met meerdere schermen in hotels, restaurants,
sportbars of winkels die een dubbele opstelling en aanpasbare voorinstellingen vereisen. Met
een USB-programmeerbare hospitality-instelling heeft elk scherm dezelfde aangepaste
kanaalstandaard, audioniveau, vergrendeling op het voorpaneel en automatische
opstartinstellingen.
Hospitality Modus

Configuratiebeheer op afstand
vController™ -software biedt een eenvoudige en intuïtieve interface voor beheer op afstand,
OSD-gerelateerde instellingen en planning op geïmplementeerde schermen via RS232 of LAN.
Display configuration software vController™

Bediening van meerdere HDMI-apparaten
Met HDMI CEC-functionaliteit kunnen signalen van de afstandsbediening via een HDMI-kabel
worden verzonden naar aangesloten HDMI-apparaten. Hierdoor kunnen verborgen dvd-spelers,
geluidssystemen en andere apparaten rechtstreeks worden bediend met de afstandsbediening
van het beeldscherm.

Technical Specifications
Display

Panel Size

43"

Type/ Tech

TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight

Display Area
(mm)

41.184 (H) x 529.416 (V) (42.51” diagonaal)

Native
Resolution

16:09

Aspect Ratio

3840 x 2160

Colors

1.07B colors

Brightness

350 nits (typ.)

Contrast Ratio

1100:1 Typ.

Response Time

6 ms

Viewing Angles

H = 178, V = 178 typ.

Backlight Life

40,000 Hours Typ

Surface
Treatment

Anti-Glare, 2H, Haze 3%

Bezel

Smal

Orientation

Landscape

HDMI

x2

DVI

x1

Audio

x1 (3.5mm)

RS-232

x1

IR Pass Thru

x1

Audio

x1 (RCA)

SPDIF

x1 (Fiber)

IR Pass Thru

x1

LAN

RJ45

x1

USB

Type A

2.0 Type A : x2 (USB Playback)

SPEAKERS

SPEAKERS

10Wx2

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC Up to 1920x1080@60Hz. Raadpleeg de timing table

INPUT

OUTPUT

POWER

HDMI

480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz

DVI

480i, 480p,720p,1080i,1080p

Android Version

Android 8.0

Voltage

100-240 VAC +/- 10% Wide Range

Consumption

Normal 70 W, Max 85 W

ERGONOMICS

Wall Mount
(VESA® )

400x200 mm

OPERATING
CONDITIONS

Temperature (º
C)

0 to 40°C

Humidity

20% ~ 80% niet condenserend

Physical (inch /
mm)

38.19 x 21.98 x 3.33 in/969.9 x 558.3 x 84.6 mm

DIMENSIONS (W x H x
D)

Packaging (inch / 42.13 x 26.10 x 6.02 in/1070 x 663 x 153 mm
mm)
WEIGHT

Net (lb / kg)

10.5 kg / 23.1 lbs (w/o stand); 11.1 kg / 24.47 lbs (with Stand)

Gross (lb / kg)

13.5 kg / 29.76 lbs

REGULATIONS

REGULATIONS

cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS,
ErP, REACH, EEL, WEEE

PACKAGE CONTENTS

PACKAGE
CONTENTS

1.
2.
4.
5.
6.
7.

CDE4320 commerciële / presentatiedisplay
Afstandsbediening met batterijen
Snelstartgids
Voedingskabels (1,8 mm)
HDMI-kabel (1,8 mm)
RS232-kabel (1,8 m)

ViewSonic® Limited Warranty
ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected
products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type,
country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer
requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the
warranty period.

For more product information, visit us at www.viewsoniceurope.com
All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their
respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are
for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.

