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Visor multifuncional com tela de toque profissional | Digital Signage | Aplicações Médicas e Industriais

 Características
• Tecnologia PCAP (capacitiva projetada) para um 

toque rápido, preciso e confiável
• Toque sensível tanto com os dedos da mão 

quanto com canetas dedicadas
• Android 7.1 multilíngue integrado com 

processador quad-core de 1,8 GHz, 2 GB de 
RAM, memória expansível de 16 GB.

• Portas presentes: entradas USB, HDMI, LAN.    
Saídas de toque USB, fones de ouvido.

• Conectividade: LAN, WiFi, Bluetooth.
• Antena WiFi integrada.
• Numerosos aplicativos pré-instalados, 

incluindo navegador para acesso à Internet, 
aplicativos para reproduzir arquivos multimídia, 
loja para baixar aplicativos adicionais.

• O monitor pode ser usado horizontalmente 
ou verticalmente, instalado no suporte de 
parede incluído ou em um carrinho, graças aos 
suportes VESA padrão.

• Software fornecido:
SmartMedia SmartSignage para aplicações 

de Digital Signage (1 ano grátis).

Monitor SmartMedia da série CAP
Visores touchscreen robustos e atraentes 
para uso profissional equipados com 
tecnologia Projected Capacitive (PCAP), 
com toque confiável, preciso, sensível e 
resposta rápida, para operação suave e 
reativa com dez pontos de toque.

Visor totalmente plano e moldura 
integrada, ideal para uso industrial. 
 

Formulários
O vidro anti-reflexo impermeável de 4mm 
de espessura aplicado na moldura permite 
uma superfície lisa e fácil de limpar, para 
melhor higiene, sem a presença de cantos 
internos, onde potencialmente se esconde 
sujeira.

Proteção frontal IP55, resistente a fluidos e 
poeira, bem como a choques.

Devido às suas características, os monitores 
PCAP são frequentemente utilizados na 
área da saúde médica. Eles são usados   
para ultrassom, ECG, equipamento de 
diálise, analisadores de gases sanguíneos, 
redimensionadores ultrassônicos 
odontológicos.

O acesso às interfaces para conexão de 
outros dispositivos é possível através 
de uma porta com chave de segurança, 
localizada na parte inferior do monitor.

SmartMedia CAP Serie Monitor resistente à água 
32“, 43” | Tecnologia PCAP | multi-touch | 10 toques

32” ou 43” PCAP IP55 frente Android 7.1 Waterproof SmartSignage WiFi, Bluetooth, LAN

10 
toques

Full HD

https://smartmediaworld.net
https://smartmediaworld.net/pt/produtos/monitores-multi-touch/monitor-cap-series-pcap.html


SmartMediaWorld.net | informazioni@smartmediaworld.net | (+39) 06-85301860

SmartSignage é o software em nuvem SmartMedia para aplicações de 
Digital Signage: utilizável com monitores LFD, Totems ou Quiosques 
para sinalização digital, Compatível com leitores Android e Windows.

ELEMENTOS-CHAVE DA SINALIZAÇÃO 
DIGITAL
•	 Posicionamento	(localização)	dos	pontos	

de	visão
•	 Planejamento	e	programação	de	conteúdo
•	 Atualização	remota	de	conteúdo	“oncloud”
•	 Controle	de	pontos	de	visão

A Arquitetura da Plataforma
•	Software	baseado	em	servidor	que	é	fácil	de	usar
•	Gestão	centralizada	de	jogadores	e	conteúdos
•	Flexibilidade	nas	opções	de	agendamento
•	Gestão	de	jogadores	e	transmissão	de	conteúdo
•	 A	 transmissão	 de	 conteúdos	 pode	 ser	 agendada,	
interrompida,	reiniciada	remotamente.
•	Rastreabilidade	do	status	do	jogador
•	Player	compatível	com	Windows,	Android,	Linux
•	Controle	do	SmartPhone	do	status	do	Player

ONDE USAR O SMARTSIGNAGE 
SmartSignage	é	indicado	para:
•	Centros	Comerciais	/	Grandes	espaços	de	
exposição
•	Ho.Re.Ca	-	Hotel,	Restaurante,	Café
•	Viagem	de	Turismo
•	Banco	e	Finanças
•	Agentes	imobiliários
•	Hospitalidade
•	Cuidados	de	saúde	e	clínicas	privadas
•	Loterias	e	apostas
•	Museus	e	administrações	municipais
•	Jogo	e	tempo	livre

Software incluído: SmartSignage

Metas  SmartSignage: 
•	 Informar	e	comunicar
•	 Envolva	e	monitore
•	 Melhore	a	experiência	de	

compra
•	 Interaja	e	gerencie	

promoções	

Assinatura	digital	
é	a	forma	de	comunicação	
de	proximidade,	utilizada	
em	pontos	de	venda	ou	em	
espaços	públicos	abertos,	
que	permite	relacionar-se	
com	o	cliente	melhorando	
o	seu	envolvimento	e	
experiência	do	utilizador,	
através	da	utilização	de	
imagens,	textos,	vídeos,	
através	de	monitores	LCD,	
vídeos	Wall	,	Quiosques.	

https://smartmediaworld.net
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   Suporte de parede para monitor (incluído)   Carrinho para mesas e monitores 
interativos de 42 ”a 100” 
eletrificado.  
Ajustável em altura e inclinação de 
até 180 ° para se transformar em 
uma mesa interativa via controle 
remoto (TR-TTI), opcional.

Opções de montagem

Modelo CAP-32 CAP-43
Vidro Temperado, 4 mm de espessura, anti-reflexo, dureza 7 Mohs
Proteção frontal  À prova d'água, IP55 À prova d'água, IP55
Visor 16: 9 LCD com retroiluminação LED
Área ativa 32 " 43 "
Ângulo de visão 178 ° / 178 ° 178 ° / 178 °
Duração média 50000 horas 50000 horas
Dimensões (mm) 756 x 450 x 70 1006 x 594 x 70
Tamanho VESA (mm) 400 x 250 400 x 250
Tamanho da tela (mm) 695,7 x 390,3 940,2 x 533,2
Resolução FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080)
Contraste 4000:1 4000:1
Brilho 450 cd / sqm 450 cd / sqm
Cores 1,07 bilhão 1,07 bilhão
Tecnologia de toque PCAP (capacitivo projetado) PCAP (capacitivo projetado)
Resolução de toque 4980 x 4980 4980 x 4980
Tempo de resposta 5 ms 5 ms
Precisão de 
apontamento

<1 mm <1 mm

Operação 24h / 7 24h / 7
Player Android integrado Android 7.1 multilíngue, processador quad-core de 1,8 GHz, 2 GB de RAM, memória de 16 

GB (expansível)
Conectividade LAN - WiFi - Bluetooth
Pontos de toque 10 10
Saída de toque USB 1 1
Entrada USB 2 (dos quais 1 usado por toque) 2 (dos quais 1 usado por toque)
Entrada HDMI * 1 1
Nota: * A entrada HDMI é usada pelo sistema Android. O uso com um dispositivo externo exclui o Android.
Entrada LAN 1 1
Saída de fone de ouvido 1 1
Leitor SD sim sim
Alto-falantes integrados        5W x 2 5W x 2
Acessórios fornecidos Cabo de alimentação, cabo HDMI, extensão USB para toque, antena Wi-Fi, chaves de 

segurança, suporte de parede
Peso 20 kg 25 kg
Software incluso SmartMedia SmartSignage para aplicações de sinalização digital (grátis por 1 ano)
Aplicativo incluído: Reprodutor de áudio / vídeo para reproduzir arquivos multimídia - Navegador de aplicativos 

para navegação na web - Loja para baixar e instalar aplicativos adicionais
* As imagens dos produtos são meramente indicativas e podem estar sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Especificações técnicas

  Carrinho para monitor de 42 “a 75” (TR-UN) 
Em ferro regulável em altura durante a 
instalação, com grande superfície de apoio e 4 
rodas autoblocantes. Opcional. 
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