
 

 

Philips
Reklamno-informačný 
displej

119 cm (47”)
Full HD

BDL4771V
Vyjadrite svoje posolstvo štýlovo

pomocou tohto vysokovýkonného displeja
Vychutnajte si jedinečnú kombináciu obrazu úžasnej kvality a vysokého výkonu, ktorá 
predstaví vaše marketingové posolstvo publiku a získa ho pre vás.

Prevádzková flexibilita
• Veľa funkcií. Jeden kábel
• Zreťazenie cez rozhranie DVI
• Display Port na podporu rýchlejšej grafiky
• Ovládateľnosť cez sieť: RJ45
• Posunutie signálu VGA
• Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
• Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC

Optimalizované pre verejné sledovanie
• LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
• Dizajn s úzkym rámikom pre štýlový vzhľad

Znížené náklady na vlastníctvo
• Systém SmartPower na úsporu energie



 Zreťazenie cez rozhranie DVI

Vytvorte digitálnu videostenu až zo 150 
displejov v konfigurácii 15 x 10 pomocou 
zreťazenia cez rozhranie DVI. Stačí pripojiť 
konektor výstupu DVI k vstupu DVI ďalšieho 
displeja a zažijete ten najfascinujúcejší divácky 
zážitok z videosteny.

Jeden kábel
Majte svoj displej úplne pod kontrolou – vďaka 
prenosu všetkých operačných príkazov a 
videosignálu cez jeden kábel HDMI. Vďaka 
tejto jedinečnej funkcii je zabezpečenie plynulej 
prevádzky a údržby displeja oveľa jednoduchšie 
a pohodlnejšie. Pomocou príkazov CEC 
(Consumer Electronics Control) bude 
vyhľadanie kľúčových informácií o vašom 
displeji úplnou hračkou.

RJ45
Vstavaný port LAN (RJ45) umožňuje 
jednoduchý manažment vášho displeja. Cez 
pripojenie RJ45 môžete nakonfigurovať každý 
displej alebo rýchlo a pohodlne zistiť stav 
každého zariadenia.

Display Port
Vychutnajte si krištáľovo čistý obraz s 
podporou širokopásmovej grafiky pomocou 
rozhrania Display Port. Rozhranie Display 
Port, okrem toho, že prenáša video vo 
vysokom rozlíšení, prenáša aj zvuk, a tým 
eliminuje potrebu použitia ďalších káblov.

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje 
ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii 
LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 
1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 
bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú 
kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 
1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez 
kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý 
má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty 
a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z 
pozerania.

Systém SmartPower

Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a 
prednastavená systémom, vďaka čomu je 
možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím 
sa výrazne znížia náklady na energiu.

Úzky rámik
Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému 
displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne 
do takmer každého prostredia. Navyše je 

tento dizajn ideálny pre dlaždicové 
zobrazovanie na videostene.

Inteligentný nástavec
Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny 
inštalácií verejného reklamno-informačného 
zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku 
informačného displeja a prinášajú 
komplikované umiestnenie káblov. Preto sme 
tento displej navrhli s inteligentným nástavcom 
v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu 
profesionálneho počítača s malým 
rozmerovým formátom. Okrem toho systém 
na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, 
vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a 
profesionálne zorganizované.

Posunutie signálu VGA
Prepojte viacero displejov a vytvorte 
videostenu z až 150 obrazoviek pomocou 
zreťazenia signálu VGA, čím zdokonalíte 
vizuálny zážitok. Bez akéhokoľvek ďalšieho 
potrebného hardvéru sa nielen jednoducho 
nainštalujú, ale aj zaujmú vaše obecenstvo.

Zoom pre dlaždicové zobr. na 
videostene
Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú 
implementáciu matice videosteny bez potreby 
drahého externého vybavenia. Vďaka podpore 
veľkého množstva rôznych konfigurácií je 
vytvorenie úžasnej videosteny skutočne 
jednoduché.
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Hlavné prvky
Reklamno-informačný displej
119 cm (47”) Full HD



Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 47 palec / 119,4 cm 
• Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
• Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Jas: 700 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
• Čas odozvy (typický): 9 ms
• Pomer strán: 16:9
• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
• Odstup pixelov: 0,54 x 0,54 mm
• Farby displeja: 1,07 miliardy farieb
• Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu, 
Progresívne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie 
kontrastu

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel 
striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská 
príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka 
spustenia

• Voliteľné príslušenstvo: Podstavec na stôl

Pripojiteľnosť
• PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 

15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9
• vstup AV: DVI-D x 1, Komponentný (BNC) x1
• Iné pripojenia: Display Port, Výstup DVI, USB, 

HDMI, Výstup AC
• Výstup AV: Zvukový (Ľ/P) x 1

Vybavenie a vlastnosti
• Umiestnenie: Na výšku, Na šírku
• Dlaždicové zobr. na videostene: Až 5 x 5
• Obraz v obraze: PBP, PIP, POP
• Zoslučkovanie signálu: DVI, VGA, RS232
• Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
• Signál diaľkového ovládania: Uzamykateľné
• Funkcie úspory energie: Senzor okolitého svetla, 

Smart Power
• Balenie: Opakovane použiteľná škatuľa
• Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Rozmery
• Hrúbka rámika: 20 mm
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

1080 x 625,2 x 127 mm

• Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 
41,6 x 23,0 x 5.1 palec

• Hmotnosť výrobku: 29 kg
• Hmotnosť produktu (v librách): 63,9
• Upevnenie VESA: 200 x 400 mm

Rozličné
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, 
Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština

• Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, UL/cUL, 
CCC, RoHS

• Záruka: Celosvetová 3-ročná záruka

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
• Relatívna vlhkosť: 5 – 90 %
• MTBF: 60 000 hodina(y)

Príkon
• Spotreba (zapnutý): Typ. 155 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové formáty

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
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
1 280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1600 x 1200 pri 
60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz
Zvuk
• Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (RMS)

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 65062 9
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
•
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