
çık Mekan Uygulamaları İçin Dayanıklı Üst Düzey Ekran
A

Geniş XG

Mükemmel 

öncü ekran t

Çalışm
• WX
• Mon
• Diğe
• Yata
• Dike

Genel
• WX
• Parla
• DCD
• PiP, 

Daha 
• Stati
• Dah
• Gizl
 Çözümü

A LCD Monitör

sağlamlıkta, ağ üzerinden kontrollü 42" LCD Monitör. Bu monitör Philips'in 

eknolojisini kullanır ve kristal netlikte görüntü sunar.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: 1366 x 768 piksel, Parlama önleyici 

polarize yüzey
• Panel Boyutu: 42" / 106,7cm
• Piksel aralığı: 0,6810 x 0,6810 mm
• Parlaklık (nit): 600 nit
• Kontrast oranı (tipik): 600:1
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• İzleme açısı: C/R > 10 ise
• İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
• Tepki süresi (tipik): 12 ms
• Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Maksimum Çözünürlük: 60Hz'de 1366 x 768
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 60Hz'de 1366 x 768
• Fabrika Ayar Modları: 10 mod
• Yatay Tarama Frekansı: 31 - 49 kHz
• Yenileme Hızı (V): 60Hz
• sRGB
• Görüntü geliştirme: Resim içinde Resim (PIP), 

Aşamalı Tarama
• En-boy oranı: 16:9

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bağlanabilirlik
• PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, DVI-D x1, 3,5 mm 

PC ses girişi x1, RS232 D-Sub9
• AV girişi: Kompozit (CVBS) x1, S-video x1, Bileşen 

(YPbPr) x1, SCART x1, YPbPr için Ses (Sol/Sağ) 
x1, Ses (Sol/Sağ) x1

• Audio çıkışı: Hoparlör çıkışı 2x mini bağlantı 
3,5mm, Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x

kolaylıklar
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display)
• Monitör Kontrolleri: Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/

Kapalı, Kaynak Seçme, Yukarı/Aşağı, Parlaklık 
Kontrolü, Kontrast Kontrolü, Video seçme

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince

• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: sRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

• Kanuni Onaylar: CE işareti, FCC-B, UL, CSA

Güç
• Tüketim: 180 W
• Uyku Modu: <2W
• Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi, Bekleme/

uyku - Sarı
• Güç kaynağı: Dahili

Boyutlar
• Boyutlar (kaide olmadan) (G x Y x D): 

1035 x 626 x 115 mm
• Ağırlık: 29 kg
• MTBF: 50.000 saat (CCFL 60.000 hariç)
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
• Ortam nem oranı: %20 - %80

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Uzaktan 

Kumanda, VGA kablosu, DVI-D kablosu, Pil
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• Opsiyonel aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, 

Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma 
aparatı

Çeşitli
• Garanti: 3 yıl yerinde garanti
• Kaplama: siyah
•

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p 60Hz
1080i 60Hz

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
800 x 600  60Hz
640 x 480  60Hz
1280 x 768  60Hz
1024 x 768  60Hz
1366 x 768  60Hz
LCD monitör
42" WXGA 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-11-09

Sürüm: 7.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
BDL4

Ürün öz

Ağ üzerin
Ağ üzerinde
protokolü ü
ayarlamasın

VGA loop
Aynı giriş si
gerektiği du
sinyalinin am
bağlanabile
ekonomik b

Yatayda f
Yatay modd
Monitör, ku
şekilde, dik
ek soğutma
fanları hare

Dikey mo
Ayrıca, bu e

WXGA 1
geçersiz

Otomatik
Ekran ayar
ortam ışığın

DCDi De
DCDi, görün
çentikli ken
kalitesini ar
elde edilme

Resim İçi
Eşzamanlı 
izlenmesine
olabilir, veri
olabilir

Kalıcı gör
Klasik ekra
olabilecek s
açılmasıyla 
kalkar

Dayanıklı
En zorlu ka
metal kapla
karşı daha f
çizilmeye k

Akıllı güç
Akıllı güç yö
sahip olma 
verimli ener

Gizli kon
Kontrol düğ
ayarlarıyla o
tarafına yer
211V/0

ellikleri

den kont
n kontrol e
zerinden m
ı sağlar.

 through
nyalini birde
rumlarda V
plifiye edil

cek bir VGA
ir çözüm su

ansız çalı
a monitör, 
llanım açısı
ey modda d
 gerektirebi
kete geçirir

ntaj olan
kran güven

366x768 

 parlaklık
ları, kullanıc
a uygun ola

-interlaci
tülerde sıkç

arları ortad
tırır ve olağ
sini sağlar.

nde Resim
olarak iki fa
 olanak ver
 ve grafikler

üntü yan
nlar genelde
tatik bilgiler
bu görüntü

 metal ka
mu uygulam
ma, daha f
azla korum
arşı daha iy

 yönetim
netimi, güç
maliyetini ö
ji tüketimi t

trol düğm
meleri, topl
ynanmasın
leştirilmiştir
rol: RS232
dilebilirlik, kullanıcının RS232 
onitörleri kontrol etmesini ve 

n fazla ekranın paylaşması 
GA loop through, VGA giriş 
diği ve bir sonraki monitöre 
 çıkış konektöründe sağlanan 
nar

şma
fanları aktive etmeden çalışır. 
ndan daha da esnek hale gelecek 
a çalıştırılabilir. Bu modda şartlar 
lir. Bu durumda bir termal sensör 
.

ağı
li olarak dikey monte edilebilir.

çözünürlük

 kontrolü
ının müdahalesi gerekmeksizin 
rak yapılır.

ng
a görülen merdiven basamağı gibi 

an kaldırarak tüm görüntülerin 
anüstü ayrıntılı, doğal görüntüler 

 (PIP)
rklı kaynaktan gelen görüntülerin 
ir. Bunlar iki video kaynağı da 
den oluşan bir kombinasyon da 

ması yoktur
 görüntü yanmasına sebep 
 gösterir. Monitörün kapatıp/

 yanmaları tamamen ortadan 

plama
aları için özel olarak tasarlanan 

azla dayanıklılık ve vandalizme 
a sağlar. Anotlu boya, kaplamanın 
i korunması için kullanılmıştır.

i
 tüketimini azaltmaya ve toplam 
nemli ölçüde düşürmeye yarayan, 
eknolojisinden yararlanır.

eleri
u kullanıma açık yerlerde ekran 
ı önlemek için monitörün arka 
.

0

http://www.philips.com

