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BRAVIA Profesyonel Ekranlar için dokunmatik yüzeyler

Tek bir dokunuşla hedef kitlenin ilgisini çekin
BRAVIA Profesyonel Ekranınızı* duyarlı, yüksek kaliteli 

dokunmatik ekran yüzeyi seçenekleriyle süper boy, 

dokunmatik, interaktif bir terminale dönüştürün. 

* BRAVIA Profesyonel Ekran ayrı olarak alınabilir

Tepkisel, hassas çoklu dokunma performansı
Hedef kitlenizin ilgisini çekme fırsatı parmaklarınızın 

ucunda. Müşterileriniz ve meslektaşlarınız bu büyük, güzel 

ekranlardan vazgeçemeyecek: 10 adet çoklu dokunma noktası 

tüm ekran alanında doğru ve duyarlı performans sunar.

Çok çeşitli ekran boyutu seçenekleri
Dilediğiniz genişlik. 43 inçten 100 ince varan* ekran boyutu 

seçeneklerine sahip dokunmatik özellikli tüm BRAVIA 

Profesyonel Ekran çözümleri, 4K çözünürlükte olağanüstü 

kontrast, zengin renkler ve harika ayrıntılar sunar. 
* 75 ince kadar kapasitif modeller

Son bir dokunuş ekleyin
Kurum ve eğitim ortamlarında çok çeşitli interaktif 

uygulamalar için Kızılötesinden Kapasitife kadar dokunmatik 

yüzey çözümleri sunuyoruz.

Her yerde müşterilerinizle temas  
halinde olun
Dokunmatik özellikli BRAVIA Profesyonel Ekranları* 

okullar, üniversiteler, müzeler ve kütüphaneler, 

toplantı odaları ve ofisler, otel lobileri, etkinlik odaları, 

perakende satış mağazaları ve turistik yerler gibi 

birçok etkileşimli bilgi ekranı ve kiosk uygulaması için 

ideal seçimdir.

* BRAVIA Profesyonel Ekran ayrı olarak alınabilir

Her ışıkta harika görünüm
Dokunmatik ekran yüzeyinin sağlam yansıma önleyici 

üst katmanı, çok güneşli ortamlarda bile optimum 

görünürlük sağlıyor.

Kolay, hızlı kurulum ve çalıştırma
Kolay, sorunsuz kurulum ve çalıştırma, etkileşimli 

dokunmatik ekran çözümünüzün dakikalar içinde 

yerleştirilmesini sağlar.

Hedef kitle için cazip, düşük çalıştırma maliyetleri
Doğrudan USB bağlantısıyla desteklenen enerji tasarruflu 

dokunmatik yüzey, çalıştırma maliyetlerini azaltır.

Eksiksiz dokunmatik ekran çözümünüz



Modeller - Kızılötesi

Teknik Özellikler TO-1343-CA10 TO-1349-CA10 TO-1355-CA10 TO-1365-CA10 TO-1375-CA10

Yüzey Boyutu (diyagonal) 43 inç 49 inç 55 inç 65 inç 75 inç

Uyumlu modeller FW-43BZ35F FW-49BZ35F FW-55BZ35F FW-65BZ35F FW-75BZ35F

Teknoloji

Teknoloji Kapasitif Kapasitif Kapasitif Kapasitif Kapasitif

Dokunma noktası sayısı 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta

Tepki süresi <16 ms <16 ms <16 ms <16 ms <16 ms

Maksimum dokunma 
noktası doğruluğu

3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Dokunma dayanıklılığı Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız

Çevre

Çalışma Sıcaklığı -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Depolama Sıcaklığı -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Çalışma Nem Oranı
%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

Depolama Nemi %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH

Cam
Yansıma önleyici Evet Evet Evet Evet Evet

Kalınlık (mm) 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm

Güç Kaynağı
Güç girişi USB HID. Sürücü gerekmez USB HID. Sürücü gerekmez USB HID. Sürücü gerekmez USB HID. Sürücü gerekmez USB HID. Sürücü gerekmez

Güç tüketimi (W) <2,5 W <2,5 W <2,5 W <2,5 W <2,5 W

Tasarım
Renkli Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah

Kenar boyutu (mm) 33 mm 30 mm 30 mm 36 mm 51 mm

Boyutlar

Sadece Yüzey 
(GxYxD mm) (Yaklaşık)

1009 x 597 x 60 mm 1139 x 669 x 60 mm 1272 x 747 x 60 mm 1502 x 877 x 60 mm 1757 x 1035 x 65 mm

Karton Paket 
(GxYxD mm) (Yaklaşık)

1080 x 600 x 150 mm 1260 x 760 x 150 mm 1380 x 860 x 150 mm 1615 x 990 x 150 mm 1870 x 1150 x 150 mm

Ağırlık

Sadece Yüzey (KG) 
(Yaklaşık)

7,5 kg 9,5 kg 12,5 kg 18,5 kg 30,5 kg

Karton Paket (KG) 
(Yaklaşık)

11,5 kg 13,5 kg 15,5 kg 21 kg 35 kg

Servis ve 
garanti

Garanti 3 yıl ve gelişmiş değişim 3 yıl ve gelişmiş değişim 3 yıl ve gelişmiş değişim 3 yıl ve gelişmiş değişim 3 yıl ve gelişmiş değişim

Teknik Özellikler TO-1343-IR10 TO-1349-IR10 TO-1355-IR10 TO-1365-IR10 TO-1375-IR10 TO-1385-IR10 TO-12100-IR10

Yüzey
Boyutu (diyagonal) 43 inç 49 inç 55 inç 65 inç 75 inç 85 inç 100 inç

Uyumlu modeller FW-43BZ35F FW-49BZ35F FW-55BZ35F FW-65BZ35F FW-75BZ35F FW-85BZ35F FWD-100ZD9501

Teknoloji

Teknoloji IR IR IR IR IR IR IR

Dokunma noktası sayısı 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta 10 nokta

Tepki süresi <8 ms <8 ms <8 ms <8 ms <8 ms <8 ms <8 ms

Maksimum dokunma 
noktası doğruluğu

1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Dokunma dayanıklılığı Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız Sınırsız

Çevre

Çalışma Sıcaklığı -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C

Depolama Sıcaklığı -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C -40°C-85°C

Çalışma Nem Oranı
%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH 

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

%10-%90 RH  

(yoğuşmasız)

Depolama Nemi %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH %10-%90 RH

Cam
Yansıma önleyici Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Kalınlık (mm) 3 mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm

Güç Kaynağı
Güç girişi

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

USB HID. Sürücü 
gerekmez

Güç tüketimi (W) <2 W <2 W <2 W <2 W <2 W <2 W <2 W

Tasarım
Renkli Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah Siyah

Kenar boyutu (mm) 28 mm 28 mm 25 mm 27 mm 27 mm 27 mm 30 mm

Boyutlar

Sadece Yüzey 
(GxYxD mm) (Yaklaşık)

1004 x 591 x 30 mm 1132 x 666 x 30 mm 1262 x 737 x 30 mm 1490 x 865 x 30 mm 1708 x 988 x 30 mm 1933 x 1113 x 30 mm 2360 x 1400 x 40 mm

Karton Paket 
(GxYxD mm) (Yaklaşık)

1080 x 600 x 150 mm 1260 x 760 x 150 mm 1380 x 860 x 150 mm 1615 x 990 x 150 mm 1870 x 1150 x 150 mm 2090 x 1280 x 150 mm 2480 x 1500 x 600 mm

Ağırlık

Sadece Yüzey (KG) 
(Yaklaşık)

7 kg 9 kg 12 kg 18 kg 30 kg 50 kg 75 kg

Karton Paket (KG) 
(Yaklaşık)

11 kg 13 kg 15 kg 21 kg 35 kg 58 kg 80 kg

Servis ve 
garanti

Garanti
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim
3 yıl ve gelişmiş 

değişim

Modeller - Kapasitif



Dokunmanın gücüyle müşterilerinizi ve meslektaşlarınızı 
bilgilendirin, eğlendirin ve onların dikkatini çekin

Kızılötesi
Kızılötesi yüzey modelleri, oldukça güvenilir kızılötesi 

teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, yüzeye gizlenmiş 

kızılötesi ışınların parmak veya başka bir katı nesne 

tarafından kesintiye uğratıldığını algılar. Bu uygun 

fiyatlı çözüm, her türlü aydınlatma koşulunda sorunsuz 

hareket tanıma ve doğru, düşük gecikmeli dokunmatik 

yanıt sunar.

Servis ve destek

AB ülkelerine, Norveç’e ve İsviçre’ye satılan tüm Sony dokunmatik yüzeyler, aşağıdaki eşsiz hizmetleri ve faydaları sağlayan 3 yıllık 
PrimeSupport paketiyle birlikte sunulur: 

• 5 dilde ücretsiz telefonla yardım masası desteği (00 800 7898 7898). 

• Standart olarak onarım yerine tamamen yeni yedek model alın.

Tüm özellikler için şu adresi ziyaret edin:  
www.pro.sony/en_EU/BRAVIA-interactive

Sony; Basın ve Yayın, Video Güvenlik, Medikal, Dijital Sinema ve Ekranlar gibi birçok sektörde işletmelere AV/IT çözümleri sunan lider kuruluştur. 
İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar 
sunar. Ürün yeniliği alanındaki 25 yıldan fazla tecrübesiyle Sony, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak için sektörde hiç olmadığı kadar 
iyi konumdadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği halinde çalışan Sony, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için 
yazılım ve sistemleri birleştirerek, müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar.  
Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin

© 2018 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler 
bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. "Sony" ve "BRAVIA", Sony Corporation’ın 
tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Bizi Twitter adresimizden takip edin:  
@sonydisplays / www.twitter.com/sonydisplays

Dağıtıcı firma

Kapasitif
Kapasitif yüzey modelleri, tablet ve akıllı telefonlarda 

bulunan, kullanıcının parmağının veya kalemin fiziksel 

yakınlığını doğrudan algılayan kapasitif teknolojiyi 

kullanır. Bu da son derece ince, kenarsız bir tasarımda 

hızlı yanıt ve sorunsuz ve çabuk hareket tanıma sağlar.


