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Hårdfør hardware fra Litemax®

Specialisterne fra Litemax® producerer både skærme og computere i robuste udgaver, f.eks. en kompakt
21,5” panel-PC med IP68-rating udført i ekstruderet aluminium og stål.

IPPS-2118-KBL5-WB er en 21,5” PC i et passivt kølet, fuldt
støv- og vandtæt design. Skærmen er med optical bonding,
og lysstyrken er 1600 cd/m2, kontrasten 900:1. Dette gør
skærmen brugbar i solen og på andre, stærkt oplyste steder.
Det normale temperaturområde er 0 – 50 °C, men et udvidet
område på -20 – 50 °C kan tilkøbes. Maskinen kan derfor fint
anvendes under barske forhold i f.eks. industrien, på skibe,
udendørs anlæg og alle andre steder, hvor lys og vand spiller
en rolle.

Computeren kører med Intel® 7. gen. Core™ i3/i5/i7-CPU’er,
understøtter op til 32 GB RAM og har 2 COM-, 2 USB- samt
2 Gb LAN-porte. Stikkene er af M12-typen, som sikrer en
langtidsholdbar og stabil forbindelse. Der er mulighed for
udvidelser via to mini-PCIe-slots.
Her er en panel-PC med et attraktivt forhold mellem
størrelse, uvidelses- og forbindelsesmuligheder samt
robusthed. M-Comp A/S har i mange år haft Litemax® i
sortimentet, og vi står inde for deres kvalitet, support og
samarbejdsevne. Hvad enten det drejer sig om specialpc’er, sunlight readable og/eller resized skærme til industri,
transport eller reklame, har vi forslag til interessante og
velegnede produkter.
M-Comp A/S har i mange år været en spiller på markedet
for skærme, PC’er samt embedded hardware og har derfor
stor erfaring og viden på feltet. Har du brug for rådgivning
i forbindelse med dit projekt, så ring og aftal nærmere. Vi
er altid klar til at hjælpe dig, så du kommer i mål på bedst
mulige måde.

Se udvalgte specifikationer på næste side.
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Udvalgte specifikationer
Udvalgte Specifikationer
Materiale

Aluminium og stål

Farve

Sort eller sølv

Displaytype

21,5” Full HD TFT LCD

Opløsning

1920x1080 px

Lysstyrke

1600 cd/m2

Kontrast

900:1

Betragtningsvinkel

170°/160° (typ.)

Backlight MTBF

100.000 timer

CPU

Intel® 7. gen Core™ i7/i5/i3

Hukommelse

2x 260 pin DDR4 2133 MHz SDRAM Max 32 GB

Grafik

Intel® HD 9. generation

Lager

1 x 2,5” HDD, 1 x mSATA

Udvidelsespladser

1 x miniPCIe (full size m. SIM)
1 x miniPCIe (full size delt m. mSATA)

IP-niveau

IP68

Temperaturområde, drift

0°C - 50°C (-20°C option)

Dimensioner

554 (B) x 43,5 (D) x 335,5 (H) mm

Vægt

7,7 kg

Front:

Back:

For yderligere information kontakt:
Lars Nordberg-Hansen
Telefon: 8753 8810 Mobil: 2230 5000
Email: lnh@m-comp.dk
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