
 

 

Philips
Светодиоден дисплей

119 см (47")
рамкова светодиодна 
подсветка
Full HD

BDL4785SL
Превъзходно качество на картината. Свръхтънък дизайн.
И отлични характеристики
Предайте своите маркетингови послания със стил, със свръхтънкия 47" (119 см) Full 
HD дисплей. Идеален за места, където размерите са съществено важни, но без 
компромис с характеристиките и качеството на картината.

Оперативна гъвкавост
• Свръхтънък дизайн
• Рамкова светодиодна подсветка
• 120 Hz панел
• Много функции. Един кабел
• Последователно свързване чрез DVI
• DisplayPort за по-бърза графична поддръжка
• Възможност за мрежово управление: RJ45

Оптимизиран за гледане в компания
• Full HD LCD дисплей, 1920x1080p

По-ниска обща цена на притежаване
• Захранване SmartPower за пестене на енергия



 Рамкова светодиодна подсветка
Наслаждавайте се на равномерно 
разпределената светлина с най-
съвременната светодиодна технология. По 
ръба на панела са разположени бели 
светодиоди (LED), които осигуряват по-
равномерно разпределение на светлината. 
Резултатът е още по-ниско потребление на 
енергия, по-малко отделяне на топлина и 
естествена, равномерна цветова гама.

Един кабел
Поемете пълен контрол върху вашия 
дисплей, като предавате всички оперативни 
команди, заедно с видео сигнала, през един-
единствен HDMI кабел. Тази уникална 
функция прави много по-лесни и 
комфортни безпроблемната работа и 
поддръжката на вашия дисплей. Със CEC 
(Consumer Electronics Control) командите 
откриването на съществена информация за 
вашия дисплей е по-лесно от детска игра.

RJ45
Простото управление на вашия дисплей е 
възможно благодарение на въвеждането на 
LAN (RJ45) порт. Чрез RJ45 връзката можете 

да конфигурирате всеки дисплей или да 
видите състоянието на всяко устройство 
бързо и удобно.

DisplayPort
Наслаждавайте се на кристално чисти 
изображения с широколентовата графична 
поддръжка на DisplayPort. Освен че предава 
видео с пълна висока детайлност, 
DisplayPort предава и аудиосигнал, с което 
отпада необходимостта от допълнителни 
кабели.

120 Hz панел
Наслаждавайте се на поразително чиста 
картина, благодарение на 120 Hz панел. 
Дори сцените с бързо движение се 
показват без размазване, за да ви дадат по-
добро зрително изживяване.

Захранване SmartPower
Интензивността на подсветката може да се 
контролира и предварително да се настрои 
системно, с цел снижаване на 
консумираната мощност с до 50%, което 
значително намалява енергийните разходи.

Full HD LCD дисплей 1920x1080p
Този дисплей има разделителна 
способност, която се нарича Full HD. Като 
използва последните достижения на LCD 
технологията, екранът предлага пълната 
висока детайлност за широк екран с 1080 
прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. 
Това дава възможност за най-доброто 
възможно качество на картината за HD 
сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина 
с прогресивно сканиране без всякакво 
трептене, с оптимална яркост и 
превъзходни цветове. Живият образ с 
изключителна рязкост ще ви достави 
максимално наслаждение при гледане.

Свръхтънък дизайн
При обща дебелина под 4 см, сега можете 
да инсталирате своя информационен 
дисплей дискретно, почти навсякъде. 
Съчетание от изумителен дизайн и 
свръхтънко тяло, той ви дава изключителна 
гъвкавост.
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Акценти
Светодиоден дисплей
119 см (47") рамкова светодиодна подсветка, Full HD



576p  50 Hz
Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 47 инч / 119,3 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Оптимална разделителна способност: 1920 x 
1080 при 60 Hz

• Яркост: 450 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 1600:1
• Време на отговор (типично): 12 мс
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
• Стъпка на пикселите: 0,54 x 0,54 мм
• Цветове на дисплея: 1,07 милиарда цвята
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, Поредово изображение с 
компенсиране на движението, Прогресивно 
сканиране, Динамично подобрение на 
контраста

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Захранващ кабел, VGA кабел, Ръководство за 
потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз 
старт

• Допълнителни аксесоари: Говорители

Възможности за свързване
• Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход 

D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Изход RS232 
D-Sub9

• AV вход: DVI-D x1, Компонентен (BNC) x1
• Други връзки: Изход за променлив ток, 

DisplayPort, USB, HDMI
• AV изход: Аудио (L/R) x1

Комфорт
• Разполагане: Портретно, Пейзажно
• Видео стена: До 5 x 5
• Картина в картина: PBP, PIP, POP
• Верига на сигнала: DVI, VGA, RS232
• Управление с клавиатурата: Скрито, С 
възможност за заключване

• Сигнал на дистанционното управление: С 
възможност за заключване

• Функции за пестене на енергия: Сензор за 
околна светлина, Smart Power

• Опаковка: Кутия от материали за многократна 
употреба

• Управление в мрежа: RS232, RJ45

Размери
• Дебелина на рамката: 20 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1085 x 632 x 38 мм
• Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 

42,7 x 24,8 x 1,5 инч
• Тегло на изделието: 18,8 кг
• Тегло на изделието (фунтове): 41,4 lb
• VESA монтиране: 400 x 200 мм

Разни
• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, 
опростен китайски

• Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, 
Class B, UL/cUL, CCC, Директива RoHS

• Гаранция: Европа/Северна Америка: 3 години

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
• Относителна влажност: 5 - 90 %
• Средно време между отказите: 60 000 час(а)

Захранване
• Потребление (режим "включено"): Обикн. 104 

W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <1 W

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

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

• Видео формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 60486 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
•
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