
 

 

Philips
LCD-monitor

23 palcev/58,4 cm
Avtostereoskopski 3D
Polna visoka ločljivost

BDL2331VS
Popolno 3D-doživetje

brez posebnih očal
Sporočila predvajajte v osupljivi 3D-sliki izjemne kakovosti brez uporabe posebnih očal. 
Z 28 bikonveksnimi prikazi boste navdušili vsako občinstvo.

Prilagodljivo delovanje
• Avtostereoskopski 3D

Osupljivi užitki v 3D
• 2D z globino
• 28 bikonveksnih prikazov za izjemno tekoče 3D-slike
• Prikaz 3D-vsebin

Optimirano za javno predvajanje
• LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Nižji skupni stroški lastništva
• SmartPower za varčevanje z energijo

Prijazno do okolja in varno
• Temperaturni senzor spremlja stanje sistema
• Izpolnjuje zahteve direktive RoHs v skrbi za okolje



 Avtostereoskopski 3D
Z avtostereoskopskim 3D-učinkom lahko osupljive 
3D-vsebine spremljate brez posebnih očal. 
Bikonveksna tehnologija zagotavlja izjemno jasno in 
globoko sliko, zato so 3D-užitki še pristnejši in 
prijetnejši.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna 
visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša 
tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke 
slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi 
vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri 
vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami 
bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. 
Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na 
zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno 
osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko 
še bolj uživali ob gledanju.

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

Temperaturni senzor
V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki 
spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura 
preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva 
notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne 
pogoje.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHs
Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z 
določili strogih standardov Evropske skupnosti o 
omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo 
uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih 
snovi.

28 bikonveksnih prikazov
Z 28 bikonveksnimi prikazi lahko gledate okoli 
virtualnih predmetov na 3D-zaslonu, kar zagotavlja 
najbolj osupljive vidne učinke v 3D.

2D z globino
2D z globino je pretvorjena v 28 različnih prikazov in 
prepletena v osupljiv 3D-format

Prikaz 3D-vsebin
Zasloni so opremljeni s programskimi orodji za 
predvajanje 3D-vsebine ter upravljanje prikaznih 
parametrov za 3D in 2D. Dejansko 3D-vsebino je 
mogoče ustvariti prek vtičnikov, ki so na voljo za 
priljubljene programske pakete za 3D-animacije. 
Obstoječe 2D-vsebine ali stereo vsebine lahko 
pretvorimo v format 2D z globino, ki je združljiv z 
obstoječimi orodji za stiskanje, saj je dodatna valovna 
dolžina globine nizka.
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Značilnosti
• Garancija: Evropa/Severna Amerika: 1 leto
•

Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 23 palec / 58,9 cm 
• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
• Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Svetlost: 300 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
• Odzivni čas (običajno): 5 ms
• Razmerje stranic: 16:9
• Zorni kot (H / V): 150 / 150 stopinja
• Razmik med točkami: 0,265 x 0,265 mm
• Barve zaslona: 16,7 milijona barv
• Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D 

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

• 3D-tehnologija: Avtostereoskopski 3D-zaslon, 
Fiksna bikonveksna 3D-tehnologija, Vhodni format: 
2D z globino

Povezljivost
• PC: DVI-D x 1
• Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
• USB: USB 2.0 x 1

Priročnost
• Namestitev: Ležeče
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik, 

šibka osvetlitev
• Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
• Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za 

okoliško svetlobo, Smart Power
• Varnostne funkcije: Nadzor temperature, 

Temperaturni senzor
• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
• Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Dimenzije
• Debelina plošč: 1,6 cm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

566 x 360 x 50 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (V x G): 

499 x 171 mm
• Podstavek VESA: 100 x 100 mm
• Teža izdelka: 6,5 kg
• Teža izdelka (lb): 14,3

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
• Relativna vlažnost: 20 – 80 %
• MTBF: 50.000 ur

Napajanje
• Poraba (delovanje): Običajno 28,62 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,1 W

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 1,5 W

Pribor
• Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, 

baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel, 
Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik 
za hiter začetek

• Izbirna dodatna oprema: Mehanizem za 
upodabljanje v 3D

Razno
• Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, 

Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, 
Ruščina, Poenostavljena kitajščina

• Zakonske odobritve: CE, RoHS, GOST
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