KOSKETUSNÄYTÖLLINEN PELIOHJAIN

SCOREPAD

SCOREPAD
Kustomoitavan ja skaalautuvan Scorepadin avulla esität useiden lajien tulokset

Yleistä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Scorepad soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöön
7 tuuman kosketusnäyttö mahdollistaa joka lajille oman käyttöliittymän, mikä parantaa käyttökokemusta
Voit syöttää Scorepadiin joukkueiden nimet ja värit, pelaajien nimet tai tekstimuotoisia viestejä
Scorepadin tulosnäyttö lähetetään tulostaululle ja videoseinälle. Scorepadissa on myös HDMI-liitin jolla näyttö voidaan
esittää TV-ruudulla
Lajikohtaiset päivitykset esim. sääntöihin sekä tallennettavat ohjaimen asetukset ovat ladattavissa USB-yhteydellä
Tulostaulun ohjaus joko langattomasti (HF Radio) tai kaapelilla
Scorepadin voi varustaa sisäisellä akulla liikuteltavuuden parantamiseksi
HDMI-ulostulon resoluutio 1280 x 720 pikseliä (720p)

Yhdistäminen:
• Tulostaulu………………………………………………………HF Radio ja /tai kaapeliyhteys
• Videotaulu tai muu näyttö…………………………HDMI ja verkkoyhteys

Yleistä:
1•
2•
3•
4•

Start: Pelikellon käynnistys
Stop: Pelikellon pysäytys
7” tuuman kosketusnäyttö: Pelikohtaisten tietojen syöttö
Korjaus: Edellisen toiminnon korjaus
5• Summeri: Käynnistää/sammuttaa summerin milloin tahansa
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SCOREPAD
Kotelo:
•
•
•
•

Kevyt ja kestävä rakenne, joka kestää pallon osuman
2 taittuvaa jalkaa, joilla ohjaimen voi asettaa pöydälle 5 asteen kulmaan käyttöä helpottaen
Sisäinen vara-akku, joka säilyttää pelitiedot 15 minuutin ajan sähkökatkon sattuessa
Lisävarusteena suurempi akku, jolla laitteen käyttöaika on 4 tuntia
Ulkomitat

L380 x H200 x D22/61 mm

Paino

1,2 kg

Rungon materiaali

PC/ABS

Käyttölämpötila

0°C - +40°C

Suojausluokitus

IP 20

7” LCD kosketusnäyttö:
Ulkomitat

L152 x H91 mm

Tyyppi

Kapasitatiivinen LCD

Resoluutio

800 x 400 pikseliä

Käyttöikä

40 000 tuntia (minimi taustavalolla)

Liitännät:
1•
•2
3•
4•
•5
6
•
7
•
8•
9•

1 x USB-a portti tiedonsiirtoon USB-tikulta
1 x RJ45-portti
1 x USB-b portti toisen näppäimistön tai PC-liittämiseen
1 x HDMI-portti
1 x mini-DIN-liitin
2 x RJ12 porttia lisävarusteille (tuomarin sähköinen pilli, hyökkäysaikanäyttöjen ohjain, ulkoinen start/stop-näppäin ym.)
1 x virransyöttö/latauspistoke
1 x vihreä LED: virransyötön ilmaisin
1 x Reset-näppäin

Lisävarusteita:
•
•
•
•
•

Erillinen Start/Stop-näppäin
Hyökkäysaikanäyttöjen ohjain
Akkupaketti (käyttöaika 4 h)
RS232/IP (RJ45) liitäntä
Kaapelikytkennät/Seinärasiat
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