
 

 

Philips
Signage kijelző

107 cm-es (42"-es)
Digitális signage
Full HD

BDL4245E
Fedezze fel a lenyűgözően tiszta kép élményét
a Full HD kijelzővel
Ha elérhető áron hozzáférhető nagy teljesítményről van szó, semmi sem érhet e kijelző nyomába, 

melynek segítségével tökéletes tisztaságú Full HD minőségben oszthat meg üzeneteket célközönségével 

- miközben teljes tulajdonlási költség (TCO) csökken, és üzleti eredménye (ROI) növekszik!

Nyilvános megtekintéshez optimalizált
• Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p
• HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

Rugalmas működés
• OPS (Open Pluggable Specification) foglalat
• Hálózati vezérelhetőség: RJ45
• Távmenedzselés és konfiguráció RS232 protokollon keresztül
• Szünet nélküli („24/7-es”) működésre tervezve
• VGA áthurkolás

Alacsony beszerzési és működtetési összköltség
• Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
• Fejlett beégésvédelmi funkció

Fenntartható és biztonságos
• Megfelel a környezetvédelmi RoHS szabványoknak



 OPS foglalat
A digitális signage piac számára kifejlesztett 
OPS (Open Pluggable Specification, nyílt 
csatlakozószabvány) foglalaton keresztül a 
médialejátszó módosítása vagy frissítése merő 
gyerekjáték. Egyszerűen csatlakoztassa 
médialejátszóját a kijelzőhöz, és már el is 
készült! Az OPS mind az alapszintű, mind a 
közép- vagy csúcskategóriás médialejátszókkal 
kompatibilis, így hosszú távon hozzájárul a 
fenntartási költségek csökkentéséhez.

Szünet nélküli („24/7-es”) működésre 
tervezve
Az üzletben soha nincs szünet, ezért signage 
kijelzőinket non-stop használatra terveztük. A 
jobb minőségi szintet biztosító, kiváló 
alkatrészeknek köszönhetően ezekre a 
készülékekre bármikor számíthat, ha a 
folyamatos megbízhatóságot keresi.

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 nagy felbontású, 

széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 
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.

RJ45
A LAN-csatlakozó (RJ45) alkalmazása 
megkönnyíti a kijelző kezelését. Az RJ45-ös 
kapcsolaton keresztül egyszerűen és gyorsan 
elvégezhető az egyes kijelzők konfigurálása, és 
az egyes készülékek állapotának ellenőrzése.

Távmenedzselés: RS232
A távmenedzselés lehetővé teszi a felhasználó 
számára a kijelzők távolból történő beállítását 
az RS232 protokollon keresztül. CEC 
parancsokat használva bármikor teljes körűen 
vezérelheti a signage hálózatban lévő összes 
kijelzőt.

SmartPower
A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre 
beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is 

csökkentheti az energiafelhasználást, ami 
jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Fejlett beégésvédelem
Az LCD monitorok képernyőjén hosszabb 
ideig látható állóképek ún. szellemképet, vagy 
„beégést” hozhatnak létre. Bár az LCD 
monitorok esetében a képbeégés nem 
állandósul, mégis érdemes védeni ellene a 
kijelzőt, különösen olyan alkalmazási 
területeken, ahol a hét minden napján 24 
órában használják.

VGA áthurkolás
Videofal létrehozásához kössön össze akár 150 
kijelzőt VGA-összefűzéssel, fokozva ezzel a 
vizuális élmény. Nincs szükség kiegészítő 
hardverre, telepítésük éppoly egyszerű, mint 
amilyen megnyerő a hatásuk a közönségre.

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.
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• AV kimenet: 1 db kompozit (BNC), 1 db audió (L/ • Állvány: BM04642
Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
• Fényerő: 450 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
• Válaszidő (tipikus): 6,5 ms
• Képformátum: 16:9
• Látószög (v / f): 178 / 178 fok
• Képpont-osztásköz: 0,485 x 0,485
• A kijelző színei: 16,7 millió szín
• Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, 

Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív 
pásztázás, 3D MA deinterlészelés, 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
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1600 x 1200  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  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, VGA-ki D-Sub 15HD, 

1 db DVI-D, RS232, D-Sub9, RS232, D-sub9 
kimenet, 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet, RJ45

• AV bemenet: 1 db HDMI, 1 db komponens (BNC), 
1 db kompozit (BNC), 1 db S-video, 2 db audió (B/
J)

R)
• Egyéb csatlakozások: OPS

Kényelem
• Pozicionálás: Álló, Fekvő
• Osztott mátrix: 5 x 5
• Kép a képben funkció: PBP, PIP, POP
• Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, 

csökkentett fényerő
• Jel áthurkolása: RS232, VGA
• Billentyűzet-vezérlés:: Rejtett, Zárolható
• Távvezérlőjel: Zárolható
• Könnyen telepíthető: Fogantyúk
• Energiatakarékossági jellemzők:: Smart Power
• Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
• Csomagolás: Újrahasznosítható doboz

Méretek
• Keret vastagsága: 28,5 mm/1,1"
• VESA tartó: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm
• Termék tömege: 23 kg
• Termék tömege (fontban): 50,7 font lb
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

992 x 584 x 116 mm
• A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 

39,0 x 23,0 x 4,6 hüvelyk

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
• Relatív páratartalom: 5 - 90 %
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra

Energiaellátás
• Fogyasztás (bekapcsolva): 114 W (tipikus)
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Hangzás
• Beépített hangszórók: 2 x 10 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a 

távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, VGA kábel, 
Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe 
helyezési útmutató

• Opcionális tartozékok: Rögzített fali tartó, 
Rugalmas fali tartó, Mennyezetre szerelt
Egyéb
• Jótállás: Európa/Észak-Amerika: 3 év
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, 

német, olasz, Polish (Polírozás), török, orosz, 
egyszerűsített kínai

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

•
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