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idescreen XGA LCD

νθεκτική οθόνη LCD 42". Χρησιµοποιεί κορυφαία τεχνολογία οθόνης της 

ντακάθαρη απεικόνιση µηνυµάτων.

ία χειρισµού
λά φορµά εισόδου PC έως WXGA
όνη είναι ελεγχόµενη µέσω δικτύου για αποµακρυσµένη διαχείριση
αξη loop through για VGA για αλυσιδωτή σύνδεση µαργαρίτας άλλων οθονών
ρυβη λειτουργία χωρίς ανεµιστήρα σε οριζόντια προβολή
ουργία κατακόρυφης προβολής

τοποίηση για προβολή σε δηµόσιους χώρους
GA, ανάλυση 1366x768 σε φορµά wide για ευκρινέστερη προβολή
ωτεινότητα προσαρµόζεται αυτόµατα µε τις περιβάλλουσες συνθήκες
CDi™ εξαλείφει  τις οδοντωτές άκρες, για ευκρινή εικόνα
iP επιτρέπει την  παρακολούθηση  δεύτερης πηγής ταυτόχρονα

ότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
όνιµο burn-in κατά την προβολή στατικών πληροφοριών
νη διαχείριση ισχύος για µικρότερη κατανάλωση

φά κουµπιά ελέγχου για να µην παρεµβαίνουν τρίτοι στις ρυθµίσεις
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: 1366 x 768 pixel, Αντιθαµβωτικός 

πολωτής
• Μέγεθος οθόνης: 42" / 106,7εκ.
• Βήµα εικονοστοιχείων: 0,6810 x 0,6810 χιλ.
• Φωτεινότητα (nit): 600 nit
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 600:1
• Χρώµατα οθόνης: 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα
• Γωνία προβολής: @ C/R > 10
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 176 / 176 βαθµός
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
• Χρωµατικότητα λευκού, 9.300K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Χρωµατικότητα λευκού, 6.500K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Μέγιστη ανάλυση: 1366 x 768 στα 60Hz
• Προτεινόµενη ανάλυση: 1366 x 768 στα 60Hz
• Εργοστασιακά προρυθµισµένες λειτουργίες: 10 

λειτουργίες
• Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης: 31 - 49 KHz
• Ρυθµός ανανέωσης (V): 60Hz
• sRGB
• Βελτίωση εικόνας: Εικόνα σε Εικόνα, Π

ροοδευτική σάρωση
• Λόγος διαστάσεων: 16:9

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Συνδεσιµότητα
• PC: VGA-in D-Sub 15HD, 1 DVI-D, 1 είσοδος 

ήχου PC 3,5 χιλ., RS232 D-Sub9
• Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήµατος 

(CVBS), 1 S-video, 1 είσοδος σήµατος 

συνιστωσών (YPbPr), 1 SCART, 1 ήχου (L/R) για 
YPbPr, 1 ήχου (L/R)

• Έξοδος ήχου: Έξοδοι ηχείων 2 2 mini βύσµατα 3,5 
χιλ., 1 υποδ. στερεοφ. ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

Ευκολία
• Βελτιώσεις για ευκολία: Λειτουργία προβολής επί 

της οθόνης
• Πλήκτρα ελέγχου οθόνης: Αριστερά/∆εξιά, 

Μενού (OK), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, 
Επιλογή πηγής, Επάνω/κάτω, Έλεγχος 
φωτεινότητας, Έλεγχος  Aντίθεσης, Επιλογή 
βίντεο

• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά, Απλοποιηµένα κινέζικα

• Συµβατότητα Plug & Play: sRGB, Windows 98/ME/
2000/XP

• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE, FCC-B, UL, 
CSA

Ρεύµα
• Κατανάλωση: 180W
• Λειτουργία ύπνου: <2W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - µπλε, 

Aναµονή/αυτόµ διακοπή λειτ. - πορτοκαλί
• Τροφοδοσία ρεύµατος: Ενσωµατωµένο

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις (χωρίς βάση) (Π x Υ x Β): 

1035 x 626 x 115 χιλ.
• Βάρος: 2" κ.
• MTBF: 50.000 (excl. CCFL 60.000) ώρες
• Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 5°C έως 40°C
• Εύρος θερµοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C
• Σχετική υγρασία: 20% - 80%

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο VGA, 
Καλώδιο DVI-D, Μπαταρία

• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM: ναι
• Προαιρετικά αξεσουάρ: Σταθερό στήριγµα 

τοίχου, Εύκαµπτο στήριγµα τοίχου, Στήριγµα 
οροφής

∆ιάφορα
• Εγγύηση: 3ετής, επιτόπια
• Πλαίσιο: µαύρο
•

• Φορµά εικόνας
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  60Hz
1080i 60 Hz

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
800 x 600  60Hz
640 x 480  60Hz
1280 x 768  60Hz
1 024 x 768, 60Hz
1366 x 768  60Hz
SXGA 19"
42" WXGA 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-11-09

Έκδοση: 7.0

12 NC: 8639 000 15786
EAN: 87 10895 86225 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
BDL4

Κύρια ση

∆υνατότη
Ο έλεγχος 
να ρυθµίσε
πρωτοκόλλ

∆ιάταξη lo
Σε περίπτω
µοιραστούν
για VGA πρ
σήµα εισόδο
σε µια υποδ
οθόνη

Λειτ. χωρ
Σε οριζόντι
ενεργοποιο
ευελιξία, ο 
προϊόν σε κ
και ανάλογα
πρόσθετη ψ
ενεργοποιε

∆υνατότη
Μπορείτε ν
τοίχο σε κα

Ανάλυση 

Αυτόµατο
Προσαρµογ
φως χωρίς 

Σάρωση D
Η DCDi βε
εξαλείφοντ
οθόνες προ
εξαιρετικά 

Picture In
Παρέχει δυ
διαφορετικώ
συνδυασµού

Μη µόνιµ
Οι οθόνες σ
στατικές πλ
Με το απλό
εξαφανίζον

Ανθεκτικό
Ειδικά σχεδ
δηµόσιους χ
µεγαλύτερη
βανδαλισµο
προστασία τ

Έξυπνη δι
Στο στάδιο 
διαχείριση ι
ενέργειας γ
συνολικού κ

Κρυφά κο
Kουµπιά ελ
παρεµβαίνο
χώρους.
211V/0

µεία προ

τα ελέγχο
µέσω δικτύο
ι τις οθόνες
ου RS232.

op throu
ση που περ
 το ίδιο σήµ
οσφέρει µια
υ VGA διευ
οχή εξόδου

ίς ανεµιστ
α προβολή, 
ύνται οι ανε
χρήστης µπ
ατακόρυφη
 µε τις συν
ύξη. Τότε, 

ί τους ανεµ

τα κατακό
α τοποθετή
τακόρυφη θ

WXGA 1

ς έλεγχος
ή των ρυθµ
παρέµβαση

CDi de-i
λτιώνει την 
ας τις οδον
οδευτικής σ
λεπτοµερείς

 Picture 
νατότητα τα
ν πηγών, ε
 δεδοµένω

ο burn-in
ε δηµόσιου
ηροφορίες 
 ανοιγοκλε
ται τελείως

, µεταλλι
ιασµένο για
ώρους, το 
 ανθεκτικότ
ύς. Η χρήση
ου πλαισίου

αχείριση 
του σχεδιασ
σχύος αξιοπ
ια τη µείωση
όστους ιδιο

υµπιά ελέ
έγχου  στο 
υν τρίτοι στ
υ µέσω δικτύου: RS232
υ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 
 από µακριά µέσω του 

gh για VGA
ισσότερες οθόνες πρέπει να 
α εισόδου, η διάταξη loop through 
 οικονοµική λύση µε την οποία το 
ρύνεται και καθίσταται διαθέσιµο 
 VGA που συνδέεται µε την άλλη 

ήρα σε οριζόντια
η οθόνη λειτουργεί χωρίς να 
µιστήρες. Για ακόµα µεγαλύτερη 
ορεί να τοποθετήσει αυτό το 
 προβολή. Σε αυτή την περίπτωση 
θήκες ενδέχεται να απαιτείται 
ένας θερµικός αισθητήρας 
ιστήρες ψύξης.

ρυφης στήριξης
σετε µε ασφάλεια την οθόνη στον 
έση.

366x786

 φωτεινότητας
ίσεων οθόνης στο περιβάλλον 
 του χρήστη.

nterlacing
ποιότητα όλων των εικόνων, 
τωτές άκρες που βλέπουµε στις 
άρωσης µε αποτέλεσµα, 
, φυσικές εικόνες.

(PIP)
υτόχρονης παρακολούθησης δύο 
ίτε δύο πηγών βίντεο είτε ενός 
ν/γραφικών

ς χώρους συχνά εµφανίζουν 
που προκαλούν είδωλα (burn-in). 
ίσιµο της οθόνης, αυτά τα είδωλα 
.

κό πλαίσιο
 απαιτητικές εφαρµογές σε 
µεταλλικό πλαίσιο προσφέρει 
ητα και προστασία από 
 ανοδίωσης προσφέρει επιπλέον 
 από τις γρατσουνιές.

ισχύος
µού των προϊόντων η Έξυπνη 
οιεί τεχνολογίες εξοικονόµησης 
 της κατανάλωσης ισχύος και του 
κτησίας.
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ις ρυθµίσεις οθονών σε δηµόσιους 
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