Philips
Οθόνη LCD

58,4 εκ. (23")
Αυτοστερεοσκοπικού 3D
Full HD

BDL2331VS

Η πλήρης εμπειρία 3D
χωρίς να χρειάζεστε ειδικά γυαλιά
Μεταδώστε τα μηνύματά σας σε καθηλωτικό 3D, με κορυφαία ποιότητα εικόνας και
χωρίς να χρειάζεστε ειδικά γυαλιά. Με 28 φακοειδείς προβολές, μπορείτε να
προσφέρετε εκθαμβωτικές εικόνες που θα θαμπώσουν τους θεατές.
Λειτουργική ευελιξία
• Αυτοστερεοσκοπικού 3D
Καθηλωτική εμπειρία 3D
• 2D με βάθος
• 28 φακοειδείς προβολές, για εκπληκτικά ομαλές εικόνες 3D
• Οπτικοποίηση περιεχομένου 3D
Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή
• Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p
Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
• SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
Οικολογικό
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ελέγχει την κατάσταση της συσκευής
• Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

BDL2331VS/00

Οθόνη LCD

58,4 εκ. (23") Αυτοστερεοσκοπικού 3D, Full HD

Προδιαγραφές
Εικόνα/Οθόνη
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•
•
•
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•

Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις

Αυτοστερεοσκοπικού 3D

Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 23 ίντσες / 58,9 εκ.
Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
Φωτεινότητα: 300 cd/m²
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
Λόγος διαστάσεων: 16:9
Οπτική γωνία (Ο / Κ): 150 / 150 μοίρες
Βήμα εικονοστοιχείων: 0,265 x 0,265 χιλ.
Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια χρώματα
Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,
Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση
απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης,
Προοδευτική σάρωση, Σάρωση απόπλεξης MA
3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
• Τεχνολογία 3D: Αυτοστερεοσκοπική οθόνη 3D,
Τεχνολογία 3D με σταθερό φακοειδές φακό,
Μορφή εισόδου: 2D με βάθος

• Πάχος πλαισίου: 1,6 εκ. / 0,63 ίντσες
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 566 x 360 x 50 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Υ x Β):
499 x 171 χιλ.
• Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 6,5 κ.
• Βάρος προϊόντος (λίβρες): 14,3

Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία 3D χωρίς να
χρειάζονται ειδικά γυαλιά χάρη, στο εφέ
αυτοστερεοσκοπικού 3D. Με φακοειδή
τεχνολογία, παρέχει εξαιρετική καθαρότητα και
βάθος κάνοντας την εμπειρία 3D ακόμα πιο
ρεαλιστική και απολαυστική.

Συνθήκες λειτουργίας

Oθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία
τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση
HD ευρείας οθόνης 1080 προοδευτικών γραμμών,
1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα
εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080
γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες
προοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με
βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η
ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει
βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Συνδεσιμότητα

• Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 1,5 W

• PC: 1 DVI-D
• Έξοδος AV: 1 ήχου (L/R)
• USB: 1 x USB 2.0

• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
• Σχετική υγρασία: 20 - 80 %
• MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Ρεύμα

• Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): Τυπ.
28,62W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,1W

Ήχος

Αξεσουάρ

Ευκολία

• Τοποθέτηση: Οριζόντια
• Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση
pixel, χαμηλή φωτεινότητα
• Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα
κλειδώματος
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, Smart
Power
• Λειτουργίες ελέγχου ασφαλείας: Έλεγχος
υπερθέρμανσης, Αισθητήρας θερμοκρασίας
• Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος
χρωμάτων
• Συσκευασία: Επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC,
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός
γρήγορης έναρξης
• Προαιρετικά αξεσουάρ: Κουτί απόδοσης 3D

Διάφορα

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά,
Τούρκικα, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CE, RoHS, GOST
• Εγγύηση: Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 1 έτος

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

SmartPower

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει
την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να
μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%,
εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση
ενέργειας.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Η συγκεκριμένη οθόνη δημόσιας προβολής
περιέχει αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος
ελέγχει την εσωτερική κατάσταση της συσκευής.
Σε περίπτωση που η εσωτερική θερμοκρασία
υπερβεί το προκαθορισμένο όριο,
ενεργοποιούνται αυτόματα δύο εσωτερικοί
ανεμιστήρες, οι οποίοι επαναφέρουν τη
θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα.

•

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε
συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον
περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο
μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

28 φακοειδείς προβολές

Με 28 φακοειδείς προβολές, μπορείτε να
δημιουργήσετε τα πιο εκθαμβωτικά εφέ 3D,
καθώς τα αντικείμενα κυριολεκτικά ξεπροβάλλουν
από την οθόνη 3D.

2D με βάθος

Το 2D-plus-Depth μετατρέπεται σε 28
διαφορετικές προβολές και παίρνει την
καθηλωτική μορφή 3D

Οπτικοποίηση περιεχομένου 3D

Η οθόνη συνοδεύεται από εργαλεία λογισμικού,
για την αναπαραγωγή περιεχομένου 3D και τον
έλεγχο των παραμέτρων απεικόνισης 3D και 2D.
Το πραγματικό περιεχόμενο 3D μπορεί να
δημιουργηθεί μέσω των plug-in που είναι
διαθέσιμα για τα δημοφιλή πακέτα λογισμικού
γραφικών 3D. Το υπάρχον στερεοσκοπικό ή
δισδιάστατο περιεχόμενο μπορεί να μετατραπεί
σε μορφή 2D-plus-Depth. Η μορφή 2D-plus-Depth
είναι συμβατή με τα υπάρχοντα εργαλεία
συμπίεσης, καθώς το επιπλέον εύρος ζώνης του
βάθους είναι μικρό.
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