
Нова зовнішня вивіска Samsung, серія OHN, підвищила типовий досвід зовнішньої реклами завдяки сміливій та 
захоплюючій доставці вмісту на будь-якій автобусній зупинці або на вуличній рекламній дошці. Серія OHN 
представляє розширені деталі та справжню графіку в будь-яких умовах - від найпотужнішого сонячного світла 
до найтемніших ночей, 24/7. OHN міцний і стійкий до декількох зовнішніх елементів, які можуть вплинути на 
продуктивність дисплея. Також входить просте програмне забезпечення для управління, яке дозволяє 
користувачам легко керувати дисплеєм. Серія OHN від Samsung дозволить будь-якому бізнесу виділитися з 
натовпу своїми захоплюючими та якісними зображеннями, залучаючи споживачів до своєї марки.

• 85-дюймові цифрові дисплеї великих розмірів, оптимізовані для зовнішнього використання
• Відмінна видимість під прямими сонячними променями завдяки високій яскравості - 3000 nit
• Оптимальна довговічність із дисплеями з рейтингом IP56 та захисним склом із оцінкою IK10 (Magic Protection Glass)
• Розширене управління вмістом через MagicINFO S6 Player на базі TIZEN

Основні моменти

Samsung Outdoor Signage
OHN, OHN-D Series
Надайте яскраві, креативні повідомлення на надійних зовнішніх вивісках
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Промисловість DOOH (Digital Out Of Home) зростає такими швидкими темпами завдяки своїй здатності охоплювати та 
орієнтувати споживачів на ходу. Раніше використовувані традиційні засоби масової тактики, такі як статичні знаки, вже не 
ефективні для забезпечення значущого візуального досвіду. Натомість більше підприємств звертаються до цифрових вивісок 
як засобу реклами. Оскільки технічний прогрес у цифрових вивісках перейнявся, дороги та автобусні зупинки зараз шукають 
покращеного досвіду для залучення споживачів. Цифрові вивіски - це також ефективне середовище просування продуктів та 
послуг із занурюючими екранами та динамічними зображеннями. Існує бажання мати гнучкість та підключення до дисплеїв 
через складне програмне забезпечення для управління вмістом. З процвітанням галузі та компаніями, що звертаються до 
цифрових дисплеїв, це теперішнє і майбутнє.

Тенденція в галузі

Дисплеї серії OHN від Samsung були розроблені для відмінної видимості та надійності для використання на вулиці на 
автобусних зупинках і узбіччях дороги. Завдяки екрану з високою яскравістю 3 000nit і вбудованим датчиком затемнення 
вміст може бути чітко представлений вдень або вночі. Серія OHN може зазнати великого впливу назовні із захисним склом 
Magic, і захищена від атмосферних впливів завдяки захисту IP56. У поєднанні із вбудованим медіаплеєром користувачі 
можуть ефективно керувати дисплеєм та вмістом, не потребуючи додаткового обладнання. Крім того, серія OHN-D має 
двосторонній екран і дозволяє користувачам без зусиль відкривати дисплей для ремонту та обслуговування з легким 
дизайном доступу.

Чому Samsung серії OHN?
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Вбудований програвач MagicINFO S6, підкріплений потужною 
операційною системою TIZEN, підвищує загальну продуктивність 
дисплея, дозволяє безболісно керувати змістом та забезпечує 
безперебійний перехід та відтворення.

З легкістю можна отримати доступ до внутрішньої частини серії 
OHN-D для ремонту чи обслуговування. Просто підніміть набір 
для швидкого входу до внутрішніх компонентів дисплея для 
будь-яких необхідних оновлень.

Серія OHN дозволяє забезпечити виняткову, послідовну доставку 
з яскравістю 3,000nit та продуктивністю 24/7. За допомогою 
вбудованого датчика затемнення дисплей автоматично регулює 
яскравість залежно від зовнішнього освітлення, економлячи 
витрати на показ дисплея та енергоспоживання.

Серія OHN забезпечує вдосконалену безпеку за допомогою 
загартованого магічного захисного скла. Він відрізняється 
довговічністю, що відповідає IK10, що ще більше підтверджує 
його міцний рівень міцності, який може зазнати фізичного 
впливу.

У серії OHN-D є два екрани для висвітлення блискучого вмісту та 
графіки з кожного боку. Завдяки яскравісті 3 000nit з обох сторін 
дисплея, користувачі можуть подвоїти маркетинг в одному місці з 
яскравим вмістом. Його тонкий дизайн ідеально підходить для 
автобусних зупинок або вуличних білбордів.

Серія OHN перевірена в зовнішніх умовах. Захист з оцінкою IP56 
* вказує, що серія OHN буде протистояти фізичному впливу, а
також пилу, вологості або іншим зовнішнім елементам, які
можуть впливати на дисплей.
* Додаткове скло, необхідне для типу комплекту

Неперевершена видимість вдень і вночі

Побудований, щоб витримати удари

Двосторонній екран з тонкою глибиною

Просте в управлінні та використанні програмне 
забезпечення

Стійкий до зовнішніх умов

Просте налаштування та обслуговування

Особливості

OHN-D onlyOHN-D only

OHN only
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Специфікація
Модель OH85N OH85N-D (Kit type)

Екран

Діагональний розмір 85 85
84.5" / 214.7cm 84.5" / 214.7cm

Тип 60Hz D-LED Local Dim. BLU 60Hz D-LED Local Dim. BLU
Розширення 3840x2160 (16:9) 3840x2160 (16:9)
Піксельний крок(mm) 0.488 x 0.488 0.488 x 0.488
Активна область відображення 1872(H) x 1053(V) 1872(H) x 1053(V)
Яскравість (тип.) 3,300 cd/m2 (w/o glass) 3,300 cd/m2 (w/o glass)
Контрастність 3000:1 3000:1
 Кут огляду(H/V) 178 / 178 178 / 178
Час відгуку (G to G) 8ms 8ms
 Кольори відображення 8 bit - 16.7M bit 8 bit - 16.7M bit
Кольорова гамма 72% 72%
Час роботи 24/7 24/7
Матовість 0% 0%

Дисплей

Динамічний C / R 100,000:1 100,000:1
Частота сканування H 15 ~ 135KHz (HDMI), 30 ~ 135KHz (DP) 15 ~ 135KHz (HDMI), 30 ~ 135KHz (DP)
Частота V-сканування 24 ~ 75Hz (HDMI), 30 ~ 75Hz (DP) 24 ~ 75Hz (HDMI), 30 ~ 75Hz (DP)
Максимальна частота пікселів 594MHz (HDMI), 533.25MHz (DP) 594MHz (HDMI), 533.25MHz (DP)

Звук Тип динаміка N/A N/A

Зв'язок

ВХІД

RGB DP 1.2 DP 1.2 (2)
ВІДЕО HDMI 2.0 (2) HDMI 2.0 (4)
HDCP HDCP 2.2 HDCP 2.2
АУДІО USB 2.0 (1) USB 2.0 (2)
USB N/A N/A

ВИХІД

RGB N/A N/A
ВІДЕО N/A N/A
АУДІО Stereo mini Jack Stereo mini Jack
USB N/A N/A
Вимкнення живлення N/A N/A

Зовнішній контроль RS232C (In), RJ45 (In) RS232C (In), RJ45 (In)
Зовнішній сенсор N/A N/A
Тюнер N/A N/A

Потужність

Тип Internal Internal
Блок живлення AC 100-240 V~(+/- 10%), 50/60 Hz AC 100-240 V~(+/- 10%), 50/60 Hz

Споживання енергії

Макс. [Вт / год] 1800 3,600 (1,800x2)

Типовий [Вт / год] W/W(EU) 600, US/KOR/Etc. 1,010
※ Etc: CHINA, TAIWAN, BRA

W/W(EU) 1200 (600x2), US/KOR/Etc. 2,020 (1,010x2)
※ Etc: CHINA, TAIWAN, BRA

BTU (макс.) 6138 12276 (6,138x2)
Режим сну less than 0.5W less than 1W
Режим вимкнено less than 0.5W less than 1W

Механічні 
характеристики

Розмір (мм)
Набір 2,004 x 1,185 x 120 mm 1,193 x 2,012 x 228 mm
Упакований 2,175 x 1,383 x 495 mm (Without Pallet) 1,510 x 2,284 x 577 mm (Without Pallet)

Вага (kg)
Набір 137kg 255kg
Упакований 185kg 310.6kg

Монтажна діра 1000 x 1118.4 (M8 x 4Hole), 500 x 1118.4 (M8 x 4Hole) N/A
Захисне скло N/A N/A
Тип підставки N/A N/A
Ширина рамки (мм) N/A N/A

Експлуатація 
Робоча температура -30℃ ~ 50℃ -30℃~ 50℃
Вологість 10 ~ 100% (Non-condensing) 10 ~ 100% (Non-condensing) 
Рейтинг IP IP56 IP56*

Особливість

Коюч Тонка висока яскравість, IP56 на вулиці 
Вбудований програвач MagicInfo S6, SSSP6

Подвійний дисплей, висока яскравість, IP56 * 
зовнішній,Вбудований програвач MagicInfo S6, SSSP6

Особливості

IP56 Оцінка корпусу на відкритому повітрі, поляризоване скло від сонця, 
видимі в будь-якому напрямку, підтримка встановлення портрета / 

ландшафту, автоматичне управління яскравістю з датчиком навколишньої 
яскравості, датчиком температури, RJ45 MDC, автоматичне перемикання 

та відновлення джерел, батарея (80 годин зберігання годинника)

I P56 * Оцінка простого корпусу на відкритому повітрі, поляризовані окуляри 
для сонця в будь-якому напрямку, підтримка встановлення портрета, 

автоматичний контроль яскравості Датчик навколишньої яскравості, Датчик 
температури, RJ45 MDC, Автоматичне джерело Перемикання та відновлення, 

акумулятор годинника (Тривалість годинника 80 годин)

Внутрішній 
програвач(Вбудований 
Г / В)

Процесор Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
On-Chip Cache
Пам'ять

L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB
L2 Cache : 2MB

L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB
L2 Cache : 2MB

Тактова швидкість 1.7GHz 1.7GHz
Основна пам'ять
Інтерфейс 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit 2.5GB, LPDDR4 1.5GHz 64bit

Графіка
Графічна роздільна здатність: 1920x1080Роздільна здатність: 

до 3840x2160 (масштабування від графічного)результат 
обробки.) - підтримує OpenGL ES

Графічна роздільна здатність: 1920x1080Роздільна здатність: 
до 3840x2160 (масштабування від графічного)результат 

обробки.) - підтримує OpenGL ES
Зберігання (FDM) 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)

Мультимедіа
Відеодекодер - MPEG-1/2/4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / 

AVC- VC-1, AVS +, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9Декодер аудіо - 
AC3 (DD), MPEG

Відеодекодер - MPEG-1/2/4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / 
AVC- VC-1, AVS +, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9Декодер аудіо - 

AC3 (DD), MPEG
IO Порти USB 2.0 USB 2.0
Операційна система Tizen 4.0 (VDLinux) Tizen 4.0 (VDLinux)

 Сертифікація

Безпека CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, UL(USA) : cUL60950-1 CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1, UL(USA) : cUL60950-1

EMC
FCC (USA) : Part 15, Subpart B Class  B
CE (Europe) : EN55032:2015 Class B

EN55035:2017

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A
CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Середовище N/A N/A

 Аксесуари
У комплекті Посібник із швидкого налаштування, керівництво з регулювання, 

гарантійний талон,Пульт дистанційного керування, батареї
Посібник із швидкого налаштування, керівництво з регулювання, 

гарантійний талон,Пульт дистанційного керування, батареї
За бажанням  Медіа плеєр N/A N/A

Про компанію Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung надихає світ і формує майбутнє з трансформаційними ідеями та технологіями. Компанія переосмислює світові телевізори, смартфони, носячі пристрої, планшети, цифрові 
прилади, мережеві системи та пам'ять, системні LSI, ливарні та світлодіодні рішення.

* Додаткове скло, необхідне для набору
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