
CHRISTIE

LCD 55” com Borda Extra Fina e Alta 
Performance para Vídeo Wall.

Com resolução FULL HD, o Christie® FHD552XEB suporta 

resoluções  4K UHD em configurações 2x2 de Vídeo Wall. Calibrado 

de fábrica garante facilidade de aplicação, configuração e 

uniformidade de imagem em todo o vídeo wall. Suas bordas extra 

fina de 1.8mm combinadas resultam em uma tela perfeita, sem 

interferências na capacidade de visualização.

Além disso, possui slot OPS que permite soluções embutidas de 

processamento, como o Christie Phoenix EP em salas de controle e 

processadores de mídia em digital signage.  O processamento 

integrado também permite dimensionamento do Vídeo Wall, 

ajustes de bordas e muito mais.

Características

› Operações 24/7

› Resolução Full HD com 
suporte para 4K UHD em uma 
configuração 2x2 

› Dimensionamento integrado 
com suporte de sinais 4K em 
Vídeo Wall de até 10x10

› 500 nits, ideal para Salas de 
Controle

› Borda extra fina, largura 
combinada de 1.8mm

› Slot OPS que integra ao 
Phoenix EP



Imagem / Display

Tamanho da Tela (diagonal) 55"

Resolução do painel 1920x1080p

Brilho 500  cd/m²

Tempo de resposta (padrão) 8 Ms   

Relação de contraste (padrão) 1400:1 

Relação de contraste dinâmico 500,000:1

Proporção da tela 16:9

Ângulo de visão (horizontal) 178 graus

Ângulo de visão (vertical) 178  graus

Pixel pitch 0.63 x 0.63 mm

Cores de exibição 1.07 Bilhões

Aprimoramento de imagem

• 3/2 - 2/2 movimento puxado para baixo
• 3D Combfilter
• Compensação de movimento
• Varredura progressiva
• 3D MA
• Aumento de contraste dinâmico

Conectividade

Entrada de vídeo DVI-D, HDMI (x2), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2)

Saída de vídeo DVI-D, HDMI (x2), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2)

Entrada de áudio Conector de 3,5 mm, áudio esquerdo / direito (RCA)

Saída de áudio Áudio esquerdo / direito (RCA), conector de alto-falante externo

Controle
Controle externo Conector IR (entrada / saída) de 3,5 mm, RJ45, conector RS232C (entrada / saída) de 2,5 mm

Outras conexões OPS

Energia
Consumo (ligado) 160W

Consumo (standby) <0.5W

Condições 
Operacionais

MTBF 60,000 Horas

Faixa de temperatura (operação) 0 ~ 40 °C

Faixa de temperatura (armazenamento)-20 ~ 60 °C

Altitude 0 ~ 3000 m

Humidade relativa 20 ~ 80 %

Dimensões

Junção de bordas 1.8 mm

Largura 1211.4 mm

Altura 682.2 mm

Profundidade 98.5 mm

Peso do Produto 24.35 kg

Montagem VESA 400 x 400 mm

Configurações 

Loop de sinal RS232, DisplayPort 1.2, DVI, IR Loopthrough

Facilidade de instalação Alças de transporte, inserção inteligente

Funções de economia de energia Sensor de luz ambiente

Controlávele por rede RS232, RJ45, Cartão OPS RS232, One Wire (HDMI-CEC)

Funções de proteção de tela Pixel Shift, baixo brilho

Matrix de Vídeo Wall Até 10 x 10

Áudio Alto falantes embutidos 2x10W (RMS)

Acessórios

Incluso

• Controle remoto
• Baterias para controle remoto
• Cabo de alimentação AC
• Cabo RS232
• Guia rápido

Opcional
• Kit de acabamento de borda 
• Kit de calibração de cores 

Garantia
Garantia limitada de três anos para peças e mão de obra.
Entre em contato com um representante autorizado da Christie para obter todos os detalhes de nossa garantia 
limitada.

1.   O consumo do dispositivo OPS não é considerado.
2.   Evite imagens estáticas por longos períodos. Consulte a documentação do produto para obter 
diretrizes adicionais de tempo de execução. O conteúdo e as condições operacionais podem afetar a 
vida útil do produto. Consulte a documentação do produto e as diretrizes operacionais da Christie para 
painéis planos, disponíveis em www.christiedigital.com

Para obter as informações de possíveis atualizações, visite christiedigital.com
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