
 

 

Philips
LED-kijelző

107 cm-es (42"-es)
edge-LED
Full HD

BDL4210Q
Élvezze a nagy teljesítményt

ezzel a remek 42"-es signage kijelzővel
Az edge-LED kijelzőn környezetbarát módon jeleníthet meg megdöbbentően tiszta 
képeket. A nagy teljesítményű és megbízható, ám energiatakarékos készülék az olyan 
projektekhez ideális, ahol nem köthető kompromisszum.

Rugalmas működés
• Edge-LED háttérvilágítás
• USB médialejátszás
• Smart Control szoftvercsomag

Alacsony fenntartási költségek
• Energiafogyasztás az ipari átlag alatt

Nyilvános megtekintéshez optimalizált
• Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p

Fenntartható és biztonságos
• Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak
• 3 év garancia



 Edge-LED háttérvilágítás
Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia 
nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel 
pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó 
diódák) sorakoznak, amelyek még 
kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. 
Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még 
alacsonyabb, és valósághű, egyenletes színtartományt 
nyújt.

Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p
A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel 
jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-
kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 
1920 képpontos nagyfelbontású, szélesképernyős 
megjelenítésre képes, ami a maximum 1080 soros 
HD felbontással elérhető legjobb képminőséget 
eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, 
kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet 
produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott 
vizuális élményt nyújt.

Megfelel az RoHS szabványoknak
A Philips képernyőtermékeit a veszélyes anyagokra 
vonatkozó szigorú korlátozó előírások (RoHS) 
figyelembevételével fejleszti és gyártja, melyek tiltják 
a környezetre káros ólom és egyéb mérgező anyagok 
használatát.

USB lejátszás
Élvezze a médialejátszás lehetőségét az USB porton 
keresztül. Csak csatlakoztasson egy USB meghajtót, 
és hozza létre saját signage tartalmát, hogy 
közreadhassa a kívánt marketingüzeneteket - akkor, 
amikor szeretné. A támogatott médiaformátumok 
széles köre révén ez a nagy teljesítményű 
médialejátszó kiváló képminőséget és valódi 
rugalmasságot biztosít.

Smart Control
A hálózata összes signage kijelzőjét vezérelheti és 
menedzselheti ezzel a nagy teljesítményű szoftverrel, 
amely lehetővé teszi a kijelző-beállítások központi 
módosítását RJ45 vagy RS232 kapcsolaton keresztül. 
A Smart Control lehetővé teszi a videobemenet 
beállítását, a színbeállítások módosítását, a kijelző 
azonosítójának beállítását videofalak létrehozásakor, 
valamint az egyes kijelzők állapotának 
diagnosztizálását is, minden eszközt az Ön kezébe 
adva, ami a kijelzők központi menedzseléséhez 
szükséges.

3 év garancia
Élvezze a nyugalmat az átfogó, 3 éves garanciánk 
révén. A világ minden részén megtalálható 
szervizközpontjaink, valamint a gyors átfutási idő 
révén Ön biztos lehet benne, hogy a kijelző 
meghibásodásának nem túl valószínű esetében a 
lehető legrövidebb időn belül megtaláljuk és 
elhárítjuk a problémát az Ön teljes megelégedésére.
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Fénypontok
• Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, alacsony •
Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 106,7 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Optimális felbontás: 1920 x 1080 - 60 Hz
• Fényerő: 350 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
• Válaszidő (tipikus): 8 ms
• Képformátum: 16:9
• Látószög (v / f): 178 / 178 fok
• Képponttávolság: 0,16 x 0,48 mm
• A kijelző színei: 16,7 millió
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D 

színélesítés, Mozgáskompenzált deinterlész, 
Progresszív pásztázás, 3D MA sorremegés-
kiegyenlítés, Dinamikus kontrasztjavítás

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógépes formátumok

Felbontás Frissítési sebesség
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

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Csatlakoztathatóság
• PC: VGA-be D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 1 db 3,5 

mm-es PC audiobemenet
• AV bemenet: 2 db HDMI, 2 db kompozit RCA, 2 

db audió (B/J)
• Egyéb csatlakozások: 1 db komponens (RCA)
• USB-vel: 2 x USB 2.0
• AV kimenet: SPDIF kimenet, 1 db kompozit RCA

Kényelem
• Pozícionálás: Fekvő

fényerő
• Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett
• Csomagolás: Újrahasznosítható doboz
• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

978,2 x 594,1 x 56,9 mm
• Keret vastagsága: 22 mm (45 mm alsó rész)
• VESA szerelvény: 400 x 400 mm
• Készülék tömege: 13,65 kg
• Készülék tömege (font): 30,1 lb

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Relatív páratartalom: 20-80 %
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra

Tápellátás
• Fogyasztás (bekapcsolva): 140 W
• Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

Hang
• Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a 

távvezérlőhöz, Váltakozó áramú hálózati kábel, 
VGA-kábel, Felhasználói útmutató CD ROM-on, 
Gyors üzembe helyezési útmutató

• Állvány: BM04246 (opcionális)

Egyéb
• Garancia: Globális: 3 év
• OSD nyelvek: Magyar, francia, német, olasz, 

lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, 
spanyol, török

• Előírt jóváhagyások: CE, FCC B osztály, CCC, 
RoHS, UL/cUL, C-Tick

Multimédiás alkalmazások
• Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3, 

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