
 

 

Philips
LCD monitör

117 cm (46 inç)
multimedya
HD Ready

BDL4681XU
Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

ultra ince çerçeveli bir ekranla
Duvarınızdaki şık bir görüntüyle mesajınızı verin. İster 5 x 5 kare matris, isterseniz 1 x 3 
dikey görünüm kullanın; izleyiciler kesinlikle etkilenecek.

Kamusal alanlarda izleme için iyileștirilmiștir
• Daha keskin görüntü için geniș format WXGA 1366 x 768 çözünürlük
• Șık bir görünüm için șık bir kaplama
• Fabrikada gelișmiș renk kalibrasyonu
• Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

Çalıșma esnekliği
• Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
• Gelișmiș büyütme özelliği, döșeme matrisi uygulamalarını destekler

Daha düșük toplam maliyet
• Enerji tasarrufu için SmartPower
• Parlaklık, ortam koșullarına göre otomatik olarak ayarlanır
• Gelișmiș görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

Sürdürülebilir ve güvenli
• Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer



 Șık kaplama
Șık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan 
ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum 
sağlayan șık bir görünüme sahip olur. Bu 
tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döșeme 
matrisi için de ideal hale getirir.

Gelișmiș renk kalibrasyonu
3x3, 2x4 veya 5x5 kuruluma video duvarı 
yüklerken, her görüntünün renk 
performansının kullanılan her ekranda tutarlı 
olmasını istersiniz. Bu nedenle, her ekran, 
gelișmiș video duvarlarının en yüksek 
standartlarını karșılamak için fabrikada özel 
olarak kalibre edilir.

Akıllı Yuva
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam 
uygulamasının bir parçası haline gelmiștir. 
Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin 
artmasına yol açtığı için kablo karmașası ortaya 

çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük 
boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi 
uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı 
tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi 
kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde 
tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini 
%50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde 
önemli bir tasarruf sağlayacak șekilde sistem 
tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Otomatik parlaklık kontrolü
Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi 
gerekmeksizin ortam ıșığına uygun olarak 
yapılır.

Sıcaklık sensörü
Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek 
için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın 

önceden ayarlanmıș eșiği așması durumunda, 
ekranı normal koșullara uygun olacak șekilde 
soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak 
etkinleștirilir.

Gelișmiș görüntü tutukluğu önleme
Uzun bir süre boyunca ekranda kalan 
hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge 
görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden 
olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu 
kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/
24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek 
isteyebilirsiniz.

Yüksek parlaklık
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit 
panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. 
Hedef kitleniz, doğrudan güneș ıșığı almadığı 
halde normalden daha parlak olarak yerlerde 
daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi 
yașayabilir.
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• AV giriși: HDMI x1, Komponent (BNC) x1, • Dahili hoparlörler: 2 x 12 W (8 ohm)
Görüntü/Ekran
• Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
• Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1360 x 768
• Parlaklık: 700 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 3000:1
• Tepki süresi (tipik): 8 ms
• En-boy oranı: 16:9
• İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
• Piksel aralığı: 0,7455 x 0,7455
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket așağı 

çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket 
dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini 
engelleme, Așamalı Tarama, 3D MA satırların üst 
üste binmesini önleme, Dinamik kontrast 
geliștirme

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar formatları

Çözünürlük Yenilemi hızı
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  60Hz
1440 x 900  60Hz
60Hz'de 1600 x 
1200
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60Hz

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

Bağlantı
• PC: VGA-giriși D-Sub 15HD, VGA-çıkıșı D-Sub 

15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 
çıkıșı, 3,5 mm PC ses giriși x1

Kompozit (RCA) x1, Kompozit (BNC) x1, S-video 
x1, Ses (Sol/Sağ) x2

• AV çıkıșı: Kompozit (BNC) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
• Diğer bağlantılar: Harici hoparlör konektörü

Kullanılabilirlik
• Yerleștirme: Dikey, Yatay
• Döșemeli Matris: 5 x 5
• Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
• Ekran koruma ișlevleri: Piksel kaydırma, Düșük 

parlaklık
• Sinyal Loop Through: RS232, VGA
• Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
• Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
• Kurulum kolaylığı: Tașıma Kolları, Akıllı Yuva
• Enerji tasarrufu fonksiyonları: Ortam ıșığı sensörü, 

Smart Power
• Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, 

Sıcaklık Sensörü
• Görüntü performansı: Gelișmiș renk kontrolü
• Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu
• Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232

Boyutlar
• Çerçeve kalınlığı: B/R 2,4mm - 0,09 inç, T/L 4,3mm 

- 0,16 inç
• Akıllı Yuva montajı: 200 x 280 x 55 mm
• Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD): 7,9 x 11,0 x 2,17 

inç
• Set boyutları (G x Y x D): 1026 x 578 x 133 mm
• Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 

40,4 x 22,8 x 5,2 inç
• Ürün ağırlığı: 27,5 kg
• Ürün ağırlığı (lb): 60,6 lb
• VESA Montaj: 400x200mm (Set), 100x100mm 

(Akıllı yuva)

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0 - 40 °C
• Bağıl nem: 5 - 90 %
• MTBF: 50.000 saat

Güç
• Șebeke elektriği: 90-264 VAC, 50/60 Hz
• Tüketim (Açık modu): Tip. 212W
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Ses
Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, 

Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA 
kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı 
bașlangıç kılavuzu

• İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, 
Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı

Çeșitli
• Çerçeve: metalik antrasit
• Garanti: Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, 
Basitleștirilmiș Çince

• Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/
cUL

•
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