
 

 

Philips
Monitor LCD

58,4 cm (23")
Autostereoskopowy monitor 3D
Full HD

BDL2331VS
Prawdziwy obraz 3D

bez konieczności zakładania specjalnych okularów
Zaprezentuj swój przekaz w niesamowitym formacie 3D z doskonałą jakością obrazu — 
bez konieczności zakładania specjalnych okularów. Dzięki 28 obrazom soczewkowym 
efekt jest oszałamiający i zachwyci publiczność.

Wszechstronność zastosowań
• Autostereoskopowy monitor 3D

Niesamowite wrażenia 3D
• 2D-plus-Depth
• 28 obrazów soczewkowych zapewnia niezwykle płynny obraz 3D
• Wyświetlanie zawartości 3D

Dostosowany do użytku publicznego
• Ekran LCD Full HD 1920x1080p

Niskie koszty eksploatacji
• Funkcja oszczędności energii SmartPower

Trwałość i bezpieczeństwo
• Czujnik temperatury mierzy aktualny stan
• Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne



 Autostereoskopowy monitor 3D
Niesamowite wrażenia 3D bez potrzeby korzystania 
ze specjalnych okularów dzięki stereoskopowemu 
efektowi 3D. Wykorzystana technologia elementów 
dwuwypukłych zapewnia doskonałą wyrazistość i 
głębię, sprawiając, że wrażenia 3D są jeszcze 
naturalniejsze i przyjemniejsze.

Ekran LCD Full HD 1920x1080p
Wyświetlacz ten wyświetla obraz z rozdzielczością 
zwaną Full HD. Najnowocześniejsza technologia 
ekranów LCD umożliwia wyświetlanie obrazu 
panoramicznego wysokiej rozdzielczości (1080 
progresywnych linii po 1920 pikseli każda), co 
pozwala uzyskać najwyższą jakości obrazu z 
dowolnego sygnału wejściowego w formacie HD do 
1080 linii. Obraz jest czysty, bez migotania, ma 
optymalną jasność i rewelacyjne kolory. Żywy i ostry 
obraz zapewnia niezapomniane wrażenia podczas 
oglądania.

SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz 
programować przy użyciu systemu, który pozwala 
ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć 
koszty związane z energią.

Czujnik temperatury
Ten wielofunkcyjny wyświetlacz wyposażono w 
czujnik temperatury, który monitoruje wewnętrzny 
stan konstrukcji. W przypadku przekroczenia 
zadanego progu temperatury wewnętrznej 
aktywowane są automatycznie dwa wewnętrzne 
wentylatory, które schładzają wyświetlacz do 
normalnej temperatury.

Zgodność z normą RoHS
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w 
dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych (RoHS), które 
ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych 
toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz 
środowiska.

28 obrazów soczewkowych
Dzięki 28 obrazom soczewkowym można „zaglądać 
za” wirtualne obiekty na wyświetlaczu 3D, co 
gwarantuje najbardziej zachwycające efekty wizualne 
w 3D.

2D-plus-Depth
Format 2D-plus-Depth został przetworzony w 28 
różnych widoków i wpleciony w zachwycający 
format 3D

Wyświetlanie zawartości 3D
Monitor jest wyposażony w narzędzia umożliwiające 
odtwarzanie zawartości 3D i sterowanie 
parametrami wyświetlania obrazu w 3D i 2D. 
Zawartość 3D może zostać utworzona za 
pośrednictwem wtyczek dostępnych w popularnych 
pakietach oprogramowania przeznaczonych do 
tworzenia animacji 3D. Zawartość 2D lub stereo 
można przekształcić w format 2D-plus-Depth. 
Format ten jest zgodny z istniejącymi narzędziami 
kompresji, jako że szerokość dodatkowego pasma 
głębi jest niewielka.
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Zalety
• Grubość ramy: 1,6 cm / 0,63 cala
Obraz/wyświetlacz
• Długość przekątnej ekranu: 23 cali / 58,9 cm 
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
• Jasność: 300 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
• Czas reakcji (typowy): 5 ms
• Format obrazu: 16:9
• Kąt widzenia (p / p): 150 / 150 stopnie
• Rozmiar plamki: 0,265 x 0,265 mm
• Kolory wyświetlacza: 16,7 mln kolorów
• Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 

pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja 
ruchu bez przeplotu, Skanowanie progresywne, 3D 
MA bez przeplotu, Dynamiczna poprawa kontrastu

• Technologia 3D: Autostereoskopowy wyświetlacz 
3D, Soczewkowa technologia 3D, Format sygnału: 
2D-plus-Depth

Możliwości połączeń
• PC: DVI-D x1
• Wyjście AV: Audio (L/R) x1
• USB: USB 2.0 x 1

Udogodnienia
• Wybór miejsca: Krajobraz (poziomo)
• Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, 

niska jasność
• Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowana
• Funkcje energooszczędne: Czujnik oświetlenia 

otoczenia, Smart Power
• Funkcje kontroli bezpieczeństwa: Kontrola 

temperatury, Czujnik temperatury
• Wydajność grafiki: Zaawansowana kontrola koloru
• Opakowanie: Pudełko wielokrotnego użytku

Wymiary

• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 
566 x 360 x 50 mm

• Wymiary zestawu z podstawą (wys. x gł.): 
499 x 171 mm

• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 
100 mm

• Waga produktu: 6,5 kg
• Waga produktu (funty): 14,3

Warunki eksploatacji
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0–40 °C
• Wilgotność względna: od 20 do 80 %
• Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 

50 000 godzin

Moc
• Pobór mocy (tryb włączenia): Stand. 28,62 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Dźwięk
• Wbudowane głośniki: 2 x 1,5 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód 
zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi na płycie CD-
ROM, Skrócona instrukcja obsługi

• Akcesoria opcjonalne: Urządzenie do renderingu 
3D

Różne
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

francuski, niemiecki, włoski, polski, turecki, 
rosyjski, chiński uproszczony

• Certyfikaty: CE, RoHS, GOST
• Gwarancja: Europa/Ameryka Północna: 1 rok
•
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