
 

 

Philips Signage Solutions
Zaslon serije U

190 cm
Osvetlitev iz ozadja Edge LED
Ultra HD

75BDL3000U
Navdušite občinstvo

Z doživetjem na izjemno velikem zaslonu
S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri običajnih zaslonih uživajte v sliki, kakršne še niste videli. 
Izjemno velik 190 cm zaslon predvaja sliko ločljivosti 3840 x 2160, ki je tako prefinjena in 
pristna, da predstavlja okno v nov svet.

Optimirano za javno predvajanje
• 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja
• QuadViewer omogoča predvajanje vsebin iz 4 virov
• CMND: prevzemite nadzor nad zasloni
• Dodaten vstavek OPS za celovito rešitev
• Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer.

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo
• SmartPower za varčevanje z energijo
• Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver
• Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference



 Ločljivost 4K Ultra HD
S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full 
HD vsebine predvajajte s sliko nove generacije. 
Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja 
neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki 
predstavlja okno v novi svet.

QuadViewer

Zagotovite si prilagodljivo uporabo zaslonov. 
Na enem zaslonu lahko predvajate vsebine iz 
do štirih ločenih virov. QuadViewer idealen za 
nadzorne sobe, poslovna okolja in sejne sobe.

CMND

Z robustno platformo za upravljanje zaslonov 
CMND bo nadzor spet v vaših rokah. 
Posodabljajte in upravljajte vsebino s CMND & 
Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & 
Control. Vse to je na voljo v programski 
opremi CMND.

Vstavek OPS

Zaslon spremenite v celovito rešitev za 
digitalno predvajanje vsebin ter ustvarite 
povezano, inteligentno in varno prikazno 
omrežje. OPS (Open Pluggable Specification) je 
standardna reža, v katero lahko priključite 
predvajalnik s podporo za OPS. S to brezžično 
rešitvijo lahko nameščate, uporabljate ali 
vzdržujete strojno opremo.

FailOver

Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje 
vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših 
tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, 
da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno 
zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki 
predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v 

primeru izpada predvajalnika. FailOver se 
samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za 
zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno 
povezavo in povezavo FailOver.

FailOver za sejne sobe
S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in 
videokonference preprostejše. Kadar sejne ali 
konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v 
ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko 
se sestanek začne in želite začeti predstavitev 
na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa 
bo samodejno preklopil vhod in prikazal 
vsebino vašega zaslona, brez potrebe po 
ročnem preklapljanju.

SmartPower
Sistem lahko nadzira in prednastavi 
intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako 
zmanjša porabo energije za do 50 %, kar 
pomeni bistveno nižje stroške.

SmartPlayer
Spremenite svoj USB v pravo stroškovno 
učinkovito napravo za digitalno predvajanje. 
Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite 
na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite 
seznam predvajanja, načrtujte predvajanje 
vsebine v meniju zaslona ter uživajte v 
ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.
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Značilnosti
Zaslon serije U
190 cm Osvetlitev iz ozadja Edge LED, Ultra HD



• Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa WMV
•

Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 74,5 palec / 189,3 cm 
• Tehnologija plošče: IPS
• Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
• Svetlost: 410 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 1200:1
• Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
• Razmerje stranic: 16:9
• Odzivni čas (običajno): 8 ms
• Razmik med točkami: 0,429 x 0,429 mm
• Barve zaslona: 1073 M
• Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
• Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D 

Combfilter, Razpletanje 3D MA, Dinamična 
izboljšava kontrasta, Izravnava gibanja, brez 
povezovanja, Progresivni izris

• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160

Povezljivost
• Video vhod: VGA (analogni D-Sub), DisplayPort 

(1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponentni (RCA), 
Kompozitni (RCA)

• Video izhod: DisplayPort
• Zvočni vhod: 3,5 mm vtikač, Zvok levo/desno 

(RCA)
• Avdio izhod: 3,5 mm vtikač, Priključek za zunanji 

zvočnik, SPDIF
• Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm 

vtikač, RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtikač
• Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, OPS, USB

Dimenzije
• Širina obrobe: 12,50 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1676,60 x 955,00 x 73,80 mm
• Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 

66,01 x 37,60 x 2,91 palec
• Podstavek VESA: 600 x 400 mm, M8
• Teža izdelka: 53,3 kg
• Teža izdelka (lb): 117,51 lb
• Višina nosilca Smart Insert: 300 mm
• Širina nosilca Smart Insert: 250 mm

Priročnost
• Namestitev: Ležeče (16/7)
• Upravljanje prek omrežja: RS232, HDMI (en kabel), 

LAN (RJ45)
• Signalna zanka: RS232, DisplayPort, Zanka IR
• Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power

• Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
• Enostavna namestitev: Smart Insert
• Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik, 

šibka osvetlitev
• Slika v sliki: PIP
• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv

Napajanje
• Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
• Poraba (običajna): 197 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 5~40 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C
• Relativna vlažnost: 20–80 %
• MTBF: 50.000 ur
• Nadmorska višina: 0–3000 m

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, 

Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter 
začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški 
priročnik na plošči CD-ROM, Kabel RS232, kabel 
HDMI

• Izbirna dodatna oprema: Sprejemnik HDBaseT 
OPS (CRD25), Infrardeči svetlobni senzor gibanja 
(CRD41)

Razno
• Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Francoščina, 

Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, 
Španščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, 
Tradicionalna kitajščina, Arabščina, Japonščina, 
Portugalščina

• Zakonske odobritve: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, 
RoHS, GOST, FCC, razred A

• Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije
• Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, AIF, AIFF, ASF, 

LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
• Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Predvajanje videa z USB-ja: M2TS, M4V, MK3D, 

MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, 
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