
 

 

„Philips“
LED ekranas

119 cm (47 in)
„edge LED“
„Full HD“

BDL4785SL
Nuostabi vaizdo kokybė. Ypatingai grakšti konstrukcija.
Vis dar puikūs rezultatai
Pristatykite savo rinkodaros pranešimus stilingai, naudodami šį itin ploną 47 col. (119 cm) 
„Full HD“ ekraną. Idealiai tinka vietose, kur svarbu yra erdvė, tačiau bekompromisinis 
veikimas ar vaizdo kokybė.

Operacijų lankstumas
• Ypatingai grakšti konstrukcija
• „Edge LED“ foninis apšvietimas
• 120 Hz ekranas
• Daug funkcijų. Vienas laidas
• DVI žiedlapio formos
• Ekrano prievadas greitesniam grafikos palaikymui
• Tinklo valdomumas: RJ45

Puikiai tinka viešosioms erdvėms
• „Full HD“ LCD ekranas 1920 x 1080p

Žemesnė bendra nuosavybės kaina
• „SmartPower“ energijai taupyti



 „Edge LED“ foninis apšvietimas
Mėgaukitės tolygiu pažangiausios LED 
technologijos šviesos išsklaidymu. Baltieji LED 
(šviesos diodai) išsidėstę skydelio kraštuose 
tolygiai paskirsto skleidžiamą šviesą. Taip 
sunaudojama dar mažiau energijos, išmetama 
mažiau šilumos ir išgaunama tiksli, nekintanti 
spalvų gama.

Vienas laidas
Tik vienu HDMI laidu galite valdyti visas ekrano 
operacines komandas, o taip pat priimti vaizdo 
signalą. Šios unikalios funkcijos dėka daug 
lengviau ir patogiau užtikrinamas sklandus 
ekrano veikimas ir jo priežiūra. Naudojantis 
vartotojo elektroninių įrenginių valdymo 
(CEC) komandomis, svarbiausios ekrano 
informacijos gavimas primins vaikų žaidimą.

RJ45
Ekraną valdyti paprasta su naująja LAN (RJ45) 
jungtimi. Per RJ45 jungtį galite konfigūruoti 

kiekvieną ekraną arba greitai ir patikimai 
sužinoti kiekvieno įrenginio būseną.

Ekrano prievadas
Mėgaukitės krištolo skaidrumo vaizdu su 
plačiajuosčio ryšio grafikos palaikymu iš ekrano 
prievado. Ekrano prievadas perduoda ne tik 
didelės raiškos vaizdą, bet ir garsą, todėl 
nereikia papildomų laidų.

120 Hz ekranas
Mėgaukitės nepaprastai aiškiu vaizdo įrašų 
atkūrimu120 Hz ekrane. Netgi greito veiksmo 
scenos nėra išsilieję ir žiūrėjimo malonumas 
dar didesnis.

„SmartPower“
Galima valdyti fono apšvietimą ir iš anksto 
nustatyti, kad sistema 50 proc. sumažintų 
elektros vartojimą, taip sutaupant daug išlaidų 
energijai.

„Full HD“ LCD ekranas 1920x1080p
Šio ekrano skiriamoji geba vadinama „Full HD“. 
Ši pažangiausia LCD ekrano technologija 
pasižymi didelės raiškos plačiaekrane 
skiriamąja geba, kurią sudaro 1080 progresyvių 
linijų, kurių kiekvienoje po 1920 pikselių. Tai 
leidžia pasiekti geriausią HD įvesties signalų 
vaizdo kokybę – iki 1080 linijų. Ši technologija 
sukuria puikų nemirgantį skenavimo vaizdą su 
optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. 
Šis gyvas ir ryškus vaizdas užtikrins geresnius 
įspūdžius.

Ypatingai grakšti konstrukcija
Kadangi ekrano gylis mažesnis nei 4 cm, jį 
nepastebimai galite sumontuoti bet kur. 
Grakštus šio ekrano dizainas suderintas su itin 
plonu korpusu, todėl jo naudojimas 
nepaprastai lankstus.
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Ypatybės
LED ekranas
119 cm (47 in) „edge LED“, „Full HD“



Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 47 in / 119,3 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
• Ryškumas: 450 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 1600:1
• Atsako laikas (tipinis): 12 ms
• Kraštinių santykis: 16:9
• Stebėjimo kampas (H / V): 178 / 178 laipsniai
• Pikselio dydis: 0,54 x 0,54 mm
• Ekrano spalvos: 1,07 milijardai spalvų
• Vaizdo išryškinimas: 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, 

Judesio kompens. nepersidengiantis, Progresinis 
skenavimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Nuotolinio 

valdymo pulto baterijos, AC maitinimo laidas, VGA 
laidas, Vartotojo vadovas CD diske, Greitos 
pradžios vadovas

• Pasirenkami priedai: Garsiakalbiai

Prijungimo galimybė
• PC: VGA įvestis „D-Sub“ 15 HD, VGA išvestis „D-

Sub“ 15 HD, RJ45, RS232 „D-Sub 9“, RS232 „D-
Sub 9“ išvestis

• AV įvestis: DVI-D x1, Komponentas (BNC) x1
• Kitos jungtys: AC išvestis, Ekrano prievadas, USB, 

HDMI
• AV išvestis: Garsas (K/D) x1

Patogumas
• Vietos parinkimas: Portretas, Peizažas
• Matricos išklotinė: Iki 5 x 5
• Vaizdas vaizde: PBP, PIP, POP
• Signalo praleidimas: DVI, VGA, RS232
• Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
• Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
• Energijos taupymo funkcijos: Aplinkos apšvietimo 

jutiklis, Išmanusis energijos naudojimas
• Pakuotė: Daugkartinio naudojimo dėžė
• Valdomas tinklu: RS232, RJ45

Matmenys
• Griovelio storis: 20 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1085 x 632 x 38 mm
• Rinkinio matmenys coliais (W x H x D): 

42,7 x 24,8 x 1,5 in
• Gaminio svoris: 18,8 kg

• Gaminio svoris (svarais): 41,4 svarų
• VESA tvirtinimo įranga: 400 x 200mm

Kita
• Ekrano meniu kalbos: Anglų, prancūzų, vokiečių, 

italų, lenkų, turkų, rusų, supaprastinta kinų
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, 

FCC, B klasė, UL/cUL, CCC, RoHS
• Garantija: Europa ir Šiaurės Amerika: 3 metai

Eksploatavimo sąlygos
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Santykinė drėgmė: 5–90 %
• MTBF: 60 000 val.

Maitinimas
• Suvartojimas (įjungtu režimu): Tip. 104 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai

Skyra Atnaujinti tarifą
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

• Vaizdo įrašų formatai
Skyra Atnaujinti tarifą
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 60486 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
•
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