
 

 

Philips
LCD-skærm

23"/58,4 cm
Autostereoskopisk 3D
Full HD

BDL2331VS
En oplevelse i Full 3D

uden behov for særlige briller
Videregiv dine budskaber i imponerende 3D med fremragende billedkvalitet og uden 
behov for særlige briller. Med 28 visninger kan du levere imponerende billeder, der vil 
betage dit publikum.

Driftsmæssig fleksibilitet
• Autostereoskopisk 3D

Fremragende 3D-oplevelse
• 2D-plus-dybde
• 28 linseformede visninger for utroligt jævne 3D-billeder
• 3D-indholdsvisualisering

Optimeret til offentlige visninger
• LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Lavere total omkostning
• SmartPower til energibesparelse

Bæredygtig og sikker
• Temperatursensor måler sundhedstilstanden
• Overholder RoHS-standarder til gavn for miljøet



 Autostereoskopisk 3D
Få en fantastisk 3D-oplevelse uden briller takket 
være den autostereoskopiske 3D-effekt. Ved brug af 
linseteknologi giver den fremragende klarhed og 
dybde, så din 3D-oplevelse kan blive endnu mere 
naturtro og sjov.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
Skærmen har en opløsning, der kaldes Full HD. Den 
nyeste LCD-skærmteknologi har den ægte high 
definition widescreen-opløsning på 1080 progressive 
linjer med hver 1920 pixel. Dette giver den bedst 
mulige billedkvalitet for HD-indgangssignaler med op 
til 1080 linjer. Det producerer strålende flimmerfri 
progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke 
og fremragende farver. Dette levende og skarpe 
billede giver dig en forbedret billedoplevelse.

SmartPower
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan 
kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan 
reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket 
medfører en væsentlig besparelse i 
energiomkostningerne.

Temperatursensor
Denne skærm til offentlig visning er udstyret med en 
temperatursensor til at overvåge den indvendige 
sundhedstilstand. Hvis den indvendige temperatur 
overstiger den forudindstillede grænse, akitveres to 
indvendige blæsere automatisk for at køle skærmen 
ned.

Overholder RoHS-standarder
Philips' skærmprodukter er udviklet og produceret i 
overensstemmelse med de skrappe standarder i 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances), der 
definerer grænserne for bly og andre giftige stoffer, 
der kan skade miljøet.

28 linseformede visninger
Med 28 linseformede visninger kan du se rundt om 
virtuelle objekter på 3D-visningen og få de mest 
imponerende 3D-visuelle effekter hele vejen rundt.

2D-plus-dybde
2D-plus-dybde konverteret til 28 forskellige 
visninger og forbundet med hinanden i et 
imponerende flot 3D-format

3D-indholdsvisualisering
Softwareværktøjer følger med skærmen for at 
afspille 3D-indhold og styre 3D- og 2D-
visualiseringsparametre. Det faktiske 3D-indhold kan 
skabes via plug-ins, der er tilgængelige for populære 
3D-animationssoftwarepakker. Eksisterende 2D- 
eller stereoindhold kan konverteres til formatet 2D-
plus-dybde. 2D-plus-dybde-formatet er kompatibelt 
med eksisterende komprimeringsværktøjer, da den 
ekstra båndbredde ved dybden er lille.
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Vigtigste nyheder
• Emballage: Genanvendelig kasse •
Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse: 23 tommer / 58,9 cm 
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• Svartid (typisk): 5 ms
• Billedformat: 16:9
• Betragtningsvinkel (v / l): 150 / 150 °
• Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
• Skærmfarver: 16,7 millioner farver
• Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-

kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, 
Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, 
Dynamisk kontrastforbedring

• 3D-teknologi: Autostereoskopisk 3D-skærm, Fast 
3D-linseteknologi, Inputformat: 2D plus dybde

Tilslutningsmuligheder
• PC: DVI-D x 1
• AV-udgang: Lyd (L/R) x1
• USB: USB 2.0 x 1

Komfort
• Placering: Landskab
• Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
• Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
• Energibesparende funktioner: Sensor for 

omgivende lys, Smart Power
• Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, 

Temperatursensor
• Billedgengivelse: Avanceret farvestyring

Mål
• Rammetykkelse: 1,6 cm/0,63"
• Mål på anlæg (B x H x D): 566 x 360 x 50 mm
• Apparatets mål inklusive stander (H x D): 

499 x 171 mm
• VESA-beslag: 100 x 100 mm
• Vægt: 6,5 kg
• Vægt (lb): 14,3

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
• Relativ fugtighed: 20 - 80 %
• MTBF: 50.000 time(r)

Strøm
• Forbrug (tændt): Typ. 28,62 W
• Standby-strømforbrug: 0,1 W

Lyd
• Indbyggede højttalere: 2 x 1,5 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til 

fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning på 
CD-ROM, Lynhåndbog

• Ekstra tilbehør: 3D-gengivelsesboks

Diverse
• Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, 

Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
• Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, GOST
• Garanti: Europa/Nordamerika: 1 år
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