
LU766A
Мультимедійний Smart-телевізор створений для закладів охоро-
ни здоров’я. Він має 15,6” зручний мультисенсорний дисплей та 
спрощує роботу лікарському персоналу. Серія LU766A побудова-
на на WebOS операційній системі з підтримкою мультимедійної 
платформи Pro:Centric, які дозволяють персоналізувати широкий 
спектр інтерактивних послуг в лікарнях. Панель розроблена 
таким чином, щоб забезпечити довгий термін експлуатації і має 
високу надійність, а використана технологія IPS від LG гарантує 
широкі кути огляду для одночасного перегляду декільком кори-
стувачам.

Сенсорний 
SMART-дисплей для 
закладів охорони здоров’я
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Інтерактивне телебачення для закладів охорони здоров’я

Інтуїтивно зрозумілий мультисенсорний дисплей
Сенсорний екран розпізнає наявність більш ніж двох 

точок контакту з його поверхнею, що дозволяє 

одночасно декільком користувачів у закладі користу-

ватися інтерактивними послугами (наприклад, 

лікарем та пацієнтом) або розвагами (наприклад, 

пацієнтом та сім’єю).

Ідеальний екран для перегляду
Телевізор LG з панеллю IPS забезпечує приємну якість 

зображення по всьому екрані, навіть при широкому 

куті огляду.

Попередньо становлені додатки
Можна користуватись переліком попередньо станов-

лених програм  та ігор - Smartshare, Screen Share, Web 

Browser, YouTube, Parking Panic, Genius Memory та 

багато інших.
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Простий
редактор коду 

Унікальні та
Інтерактивні Послуги 

Pro:Centric 
Smart ТВ

API

Інтерфейс IP

Pro:Centric
(Програмна платформа)

Зручність користування

Сервер
Редактор контенту

з ПЗ Pro:Centric 

SI

IP або ВЧ

Система керування контентом Pro:Centric Smart 
Оптимізована для налаштування розширеного переліку 

готельних послуг з використанням локальної ВЧ або IP 

інфраструктури. Завдяки високій якості зображення, витон-

ченому дизайну та вдосконаленим функціональним 

можливостям, маємо підвищений рівень якості послуг і 

зручність керування контентом завдяки впровадженню 

останніх технологічних рішень.

Pro:Idiom
Забезпечує підтримку авторських прав на контент, що 

переглядає користувач та запобігає незаконному його 

копіюванню використовуючи дану систему DRM 

(Digital Right Management).

Властивості Pro:Centric Direct 
Це система, який містить в собі простий інструмент редагу-

вання контенту та перелік додаткових сервісів, таких як 

сервіс у один клік та розширений перелік готельних послуг. 

Також до послуг користувачів рішення швидке редагування 

користувальницького інтерфейсу та дистанційне керування 

всіма телевізорами в мережі.
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Висока надійнсіть виробу

Антибактеріальне покриття

Гладке і міцне скло Кути округлої форми

R20

Чистота, безпека та зручність
Пристрої LU766A серії розроблені таким чином, щоб забезпечити їх зручне і 

ретельне щоденне прибирання, а стильні закруглені кути телевізора зменшують 

ймовірність отримання травм у результаті випадкового падіння персоналом, 

пацієнтами або відвідувачами.

Антибактеріальні властивості
Пластикові корпуси серії LU766A мають антимікробні властивості. Оброблений 

спеціальним покриттям пластиковий корпус відповідає стандарту ISO 22196 

для вимірювання антимікробної активності, тобто гальмується ріст бактерій, які 

можуть залишатись на поверхні корпусу дисплея. Таким чином, це необхідно 

для покращення медичного середовища (медичної ефективності) в закладі.
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LG ARM ТБЗвичайна

Подовжений
Термін експлатації

Надійність пристрою Зручний у користуванні

Сумісність монтажу / Змінний роз'єм для навушників
Виріб закріплюється у відповідності до існуючих розмірів стандарту VESA, тому 

він  швидко фіксується у спеціалізованих монтажних конструкціях. Крім того, 

роз'єм для навушників на задній частині телевізора є модульний і змінний, що  є 

зручним фактом для подальшої сумісності та експлуатації.

Висока функціональність
Матриця промислового рівня, забезпечує довготривале багатогодинне наван-

таження, тому даний пристрій є надійним телевізійним рішенням, який можли-

во використовувати в закладах охорони здоров’я, що не створить будь-яких 

негативних несподіванок в ході експлуатації в майбутньому.
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СпецифікаціїГабаритні розміри LU766A (UA)

* Габаритні розміри та панелі роз'ємів можуть відрізнятися від фактичних розмірів виробів. * Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ДИСПЛЕЙ

Розмір екрану 15.6"

Тип підсвітки LED (Direct)

Розподільча здатність 1,920 x 1,080 (FHD)

Яскравість (кд/м2) 250 (типове) / 220 (мінімальне)

Статичне відношення Контрасту 700 (типове)

Кут огляду (Г x В) R/L 160 (мін.), U/D 160 (мін.)

Час відгуку (mс) 25

СИСТЕМА 
МОВЛЕННЯ 

Аналогова • (PAL/SECAM)

Цифроваl •

ВІДЕО
XD Engine •

Відношення сторін • 6 типів  (16:9, Original, Full Wide, 4:3,Vertical Zoom, All-Direction Zoom)

АУДІО

Аудіо вихід 1 Вт. + 1 Вт.

Система динаміків 2.0

Режими звуку • 7 режимів (Standard, Cinema, Clear Voice III, Sports, Music, Game)

Clear Voice • (Clear Voice III)

ГОТЕЛЬНІ 
МОЖЛИВОСТІ 

Тип Pro:Centric (Smart, V, Direct)

Передача даних (IP & RF) •

ВЧ • (1 тюнер)

HCAP (GEM/FLASH/HTML)
Service Carousel (TLL/XML) •

Pro:Centric версія •

DRM     Pro:Idiom

SMART 
ВЛАСТИВОСТІ 

webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Browser, Pre-loaded App, 
SDP Server Compatibility, Soft AP, Wi-Fi, Screen Share (Miracast), 

Smart Share (DLNA), DIAL, Bluetooth Audio Playback, LG Sound Sync/bluetooth, SNMP, 
Self Diagnostics (USB), HTNG-CEC, HDMI-CEC, IR Out (RS-232C only), Multi IR code

ГОТЕЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ 

Hotel Mode / PDM / Installer Menu, Lock mode (Limited), Welcome Screen, Insert Image, 
One Channel Map, Instant ON, Full Touch Screen (P-Cap), Auto Off / Sleep Timer, 

Smart Energy Saving, Motion Eye Care, Healthcare Headphone Mode, 
Protection Cover (Glass), Plastic housing with Antibacterial Properties

ІНТЕРФЕЙС

Боковий CI Slot

Зворотній
RF In (2), HDMI/HDCP Input, USB, RS-232C(phone), Headphone Out, 

RJ45 (Enthernet), Debug (Phone Jack Type), Adapter Jack

ГАБАРИТИ
(мм./кг.) 

VESA 75 x 75

Ш x В x Г / вага (з кріпленням) -

Ш x В x Г / вага (без кріплення)  391.4 x 278.6 x 46.1 / 2.7

Ш x В x Г / вага (в упаковці) 470 x 356 x 201 / 3.6  (без кріплення)

ПОТУЖНІСТЬ
(Вт.)

Напруга, Гц 100 ~ 240 В, 50/60 Гц

Типова уточнюється

Режим «Stand-by» 0.3 
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