RADIAN FLEX™

CONHEÇA O VIDEO WALL SEM LIMITES

A SOLUÇÃO DE VIDEO WALL FLEXÍVEL E
PRONTA PARA O FUTURO
O Radian Flex™ é a solução para monitores de video wall que
rompe os limites de hardware e oferece a você o poder de
personalizar o video wall para suas aplicações exclusivas.
Permite a você gerenciar o que, onde, quando e qual conteúdo é
exibido. É 100% baseado em software, o que significa que não há
atualizações de hardware caras e trabalhosas para atender as
novas resoluções e interfaces de monitores, além de não utilizar
chassis que usam muito espaço. O Radian Flex é infinitamente
escalonável e não há limites para o número de end points para
os quais ele pode exibir conteúdo.

PRONTO PARA O FUTURO

Radian Flex conta com resolução ilimitada. É compatível com o 4K
atual e está pronto para o 8K futuro quando ele se tornar padrão.
E para a próxima ultra resolução que for lançada depois do 8K,
o Radian Flex é de fácil atualização.

FLEXÍVEL

Exiba qualquer rresolução com 1 bilhão de pixels, em qualquer
configuração e suporte a múltiplas fontes de conteúdo.

ESCALONÁVEL

O Radian Flex é infinitamente escalonável e independente de
hardware. Oferece a você a liberdade de usar múltiplas fontes de
conexão. Comece pequeno e expanda conforme for necessário.

MONITORES VIRTUALMENTE ILIMITADOS

Compatível com mais de 250 monitores em um único controlador
de PC. À medida que a tecnologia de rede melhora, também irá
melhorar a possibilidade de adicionar monitores.

ALCANCE GLOBAL

Os usuários podem compartilhar globalmente live feeds e conteúdo
entre video walls conectados.

PROJETADO PARA APLICAÇÕES DE MISSÃO CRÍTICA

A conectividade poderosa e à prova de falhas está disponível com
o Radian Flex Pro ou pode ser adquirida separadamente com o
Radian Flex.

ÁUDIO E VÍDEO AVANÇADOS

Reprodução de vídeo 4K e alto desempenho (60 fps) e reprodução
de 1080p. Compatível com vídeo comprimido no formato H.264/AVC
e áudio comprimido no formato AAC.
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