
 

 

Philips
Afișaj cu LED-uri

80 cm (31,5")
LED edge
HD Ready

BDL3210Q
Bucuraţi-vă de performanţă înaltă

cu acest afişaj de semnalizare de valoare înaltă de 31,5"
Transmiteţi imagini de o claritate uimitoare într-un mod mai prietenos cu mediul, folosind 
afişajul de vârf de gamă LED. Cu o performanţă şi o fiabilitate ridicate şi cu un consum redus 
de energie, acesta este ideal pentru proiectele în care nu există loc pentru niciun compromis.

Flexibilitate operaţională
• Iluminare de fundal edge LED
• Redare media prin USB
• Suită software Smart Control

Cost total de proprietate mai mic
• Consum de curent mai mic decât media produselor similare

Optimizat pentru vizualizare publică
• WXGA, format lat cu rezoluţie de 1366 x 768 pentru o imagine mai clară

Viabil și sigur
• Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului
• 3 ani garanţie



 Iluminare de fundal edge LED
Experimentaţi o dispersie uniformă a luminii cu 
tehnologia LED de ultimă oră. LED-urile (diode 
emiţătoare de lumină) albe sunt poziţionate în jurul 
ramei panoului, pentru a oferi o dispersie egală a 
luminii. Acest fapt are drept rezultat un consum mai 
mic de energie, mai puţină căldură emisă și o gamă de 
culori uniform distribuită, corespunzătoare realităţii.

Conform cu standardele RoHS
Produsele de afișare Philips sunt concepute și 
fabricate în conformitate cu reglementările stricte 
privind substanţele periculoase (RoHS) care 
limitează utilizarea plumbului și a altor substanţe 
toxice care pot afecta sănătatea și mediul 
înconjurător.

Rezoluţie WXGA 1366x768
WXGA, format lat cu rezoluţie de 1366 x 768 
pentru o imagine mai clară

Redare USB
Bucuraţi-vă de propria redare media prin portul 
USB. Conectaţi o unitate USB și creaţi propriul 
conţinut de semnalizare pentru a transmite mesajele 
de marketing pe care le doriţi când le doriţi. Cu o 
gamă variată de formate media acceptate, acest 
player media puternic oferă o imagine excelentă și 
flexibilitate reală.

Smart Control
Controlaţi și gestionaţi toate afișajele de semnalizare 
ale reţelei dvs. cu ajutorul acestui instrument 
software puternic, care vă permite modificarea 
centralizată a setărilor afișajului dvs., prin intermediul 
unei conexiuni RJ45 sau RS232. Smart Control vă 
permite setarea intrărilor video, modificarea 
setărilor de culoare, setarea ID-ului afișajului atunci 
când creaţi pereţi de monitoare și chiar 
diagnosticarea stării fiecărui afișaj, oferindu-vă tot 
controlul de care aveţi nevoie pentru a gestiona 
afișajele dvs. dintr-o locaţie centrală.

3 ani garanţie
Bucuraţi-vă de liniște sufletească absolută graţie 
garanţiei noastre de 3 ani. Beneficiind de centre de 
service în întreaga lume și de reacţia noastră rapidă, 
puteţi fi siguri că, în cazul cel mai improbabil al unei 
defecţiuni a afișajului, vom identifica și vom rezolva 
problema, spre satisfacţia dvs. completă, în cel mai 
scurt timp.
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Repere
• Poziţionare: Peisaj •
Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 31,5 inch / 80 cm 
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Rezoluţie optimă: 1366 x 768 la 60 Hz
• Luminozitate: 350 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1200:1
• Timp de răspuns (uzual): 8 ms
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
• Dimensiune pixel: 0,17 x 0,51 mm
• Culori afișaj: 16,7 milioane
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, 
Restaurarea imaginilor interpolate compensate 
prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D 
MA, Îmbunătăţire dinamică a contrastului

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 800  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Conectivitate
• PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 

mm intrare audio x1 pentru PC
• Intrare AV: HDMI x2, Audio (S/D) x2, Compozit 

RCA x2
• Alte conexiuni: Component RCA x1
• USB: USB 2.0 x 2
• Ieșire AV: Ieșire SPDIF, Compozit (RCA) x1

Confort

• Funcţii screensaver: Pixel Shift, luminozitate 
scăzută

• Control tastatură: Ascuns
• Ambalaj: Cutie reutilizabilă
• Controlare în reţea: RS232

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 

745,2 x 462,7 x 56,8 mm
• Grosime ramă: 22 mm (45 mm în partea de jos)
• Montare VESA: 200 x 100 mm
• Greutate aparat: 8,05 kg
• Greutate set (lb): 17,75 lb

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
• Umiditate relativă: 20-80 %
• MTBF: 50.000 ore

Alimentare
• Consum (mod Pornit): 100 W
• Consum în standby: < 0,5 W

Sunet
• Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare CA, Cablu VGA, 
Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de iniţiere 
rapidă

• Stand: BM03231 (opţional)

Diverse
• Garanţie: Integrală: 3 ani
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, 
Spaniolă, Turcă

• Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, CCC, 
RoHS, UL/cUL, C-Tick

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3, 

MPEG4, AAC LC, AC3, Imagini statice BMP, 
Imagini statice GIF, M4A, MOV, Imagini statice 
PNG, RMVB (RealMedia var. bitrat), WMA

Specificaţii tehnice
• Iluminare din spate: LED edge
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