
 

 

Philips
Afișaj cu LED-uri

119 cm (47")
LED edge
Full HD

BDL4785SL
Imagini de o calitate excelentă. Design extra plat.
Însă performanţa rămâne aceeaşi
Transmiteţi-vă elegant mesajele de marketing cu acest afişaj extra plat 47" (119 cm) full 
HD. Ideal pentru locurile în care lipseşte spaţiul, dar fără niciun compromis în ceea ce 
priveşte performanţa sau calitatea imaginii.

Flexibilitate operaţională
• Design foarte subţire
• Iluminare de fundal edge LED
• Panou de 120 Hz
• Mai multe funcţii. Un singur cablu
• Conectare în serie DVI
• Port de afișare pentru suport mai rapid pentru grafică
• Sistem de control al reţelei: RJ45

Optimizat pentru vizualizare publică
• Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Cost total de proprietate mai mic
• SmartPower pentru economisirea energiei



 Iluminare de fundal edge LED
Experimentaţi o dispersie uniformă a luminii cu 
tehnologia LED de ultimă oră. LED-urile (diode 
emiţătoare de lumină) albe sunt poziţionate în 
jurul ramei panoului, pentru a oferi o dispersie 
egală a luminii. Acest fapt are drept rezultat un 
consum mai mic de energie, mai puţină căldură 
emisă și o gamă de culori uniform distribuită, 
corespunzătoare realităţii.

Un singur cablu
Preluaţi controlul complet asupra afișajului dvs. 
prin executarea tuturor comenzilor 
operaţionale și transmiterea semnalului video 
printr-un singur cablu HDMI. Această 
caracteristică unică vă permite să asiguraţi mult 
mai ușor și mai comod buna funcţionare și 
întreţinere a afișajului dvs. Exigenţele CEC 
(Controlul aparatelor electronice de consum) 
fac din aflarea unor informaţii vitale despre 
afișajul dvs. o joacă de copii.

RJ45
Gestionarea simplă a afișajului dvs. este posibilă 
prin introducerea unui port LAN (RJ45). Puteţi 
configura fiecare afișaj sau afla starea fiecărui 
dispozitiv rapid și comod prin intermediul unei 
conexiuni RJ45.

Port de afișare
Bucuraţi-vă de imagini impecabile cu suportul 
pentru grafică cu lăţime de bandă mare al 
portului de afișare. Pe lângă transmiterea de 
semnal video complet de înaltă definiţie, portul 
de afișare va transmite, de asemenea, semnal 
audio, eliminând astfel nevoia de cabluri 
suplimentare.

Panou de 120 Hz
Bucuraţi-vă de imagini video uimitor de clare 
datorită panoului de 120 Hz. Chiar și scenele 
de acţiune rapidă pot fi văzute fără neclarităţi, 
îmbunătăţindu-vă experienţa de vizionare.

SmartPower
Intensitatea luminii de fundal poate fi 
controlată și presetată de sistem, pentru a 
reduce consumul de energie cu până la 50% și, 
implicit, a costurilor.

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
Acest ecran are o rezoluţie denumită Full HD. 
Tehnologia de ultimă oră pentru ecrane LCD 
oferă o rezoluţie panoramică de 1080 de linii 
cu scanare progresivă, fiecare având 1920 de 
pixeli. Astfel se pot obţine imagini de înaltă 
calitate, din semnal HD cu până la 1080 de linii. 
Culorile intense, imaginea fără scintilaţii, 
luminozitatea optimă și contrastul ridicat vă 
vor oferi o experienţă de vizionare de neuitat.

Design foarte subţire
Cu o adâncime totală mai mică decât 4 cm, vă 
puteţi instala acum discret afișajul cu 
semnalizare, aproape oriunde. Acest afișaj 
combină un design uimitor cu un corp foarte 
subţire pentru flexibilitate extremă.
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Afișaj cu LED-uri
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• Greutate produs: 18,8 kg •
Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 47 inch / 119,3 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1600:1
• Timp de răspuns (uzual): 12 ms
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
• Distanţă între pixeli: 0,54 x 0,54 mm
• Culori afișaj: 1,07 miliarde de culori
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Restaurarea imaginilor 
interpolate compensate prin mișcare, Scanare 
progresivă, Îmbunătăţire dinamică a contrastului

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare CA, Cablu VGA, 
Manualul de utilizare pe CD-ROM, Ghid de iniţiere 
rapidă

• Accesorii opţionale: Boxe

Conectivitate
• PC: Intrare VGA D-Sub 15HD, Ieșire VGA D-Sub 

15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Ieșire RS232 D-sub9
• Intrare AV: DVI-D x1, Component (BNC) x1
• Alte conexiuni: Ieșire CA, Port de afișare, USB, 

HDMI
• Ieșire AV: Audio (S/D) x1

Confort
• Poziţionare: Portret, Peisaj
• Perete de monitoare: Până la 5 x 5
• Picture-in-Picture: PBP, PIP, POP
• Retransmitere a semnalului: DVI, VGA, RS232
• Control tastatură: Ascuns, Blocabil
• Semnal telecomandă: Blocabil
• Funcţii economice: Senzor de lumină ambientală, 

Smart Power
• Ambalaj: Cutie reutilizabilă
• Controlare în reţea: RS232, RJ45

Dimensiuni
• Grosime ramă: 20 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1085 x 632 x 38 mm
• Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 

42,7 x 24,8 x 1,5 inch

• Greutate produs (lb): 41,4 lb
• Montare VESA: 400 x 200 mm

Diverse
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Polish, Turcă, Rusă, Chineză simplificată
• Reglementări și standarde: CE, FCC, clasa B, UL/

cUL, CCC, RoHS
• Garanţie: Europa/America de Nord: 3 ani

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
• Umiditate relativă: 5 - 90 %
• MTBF: 60.000 ore

Alimentare
• Consum (mod Pornit): Nominal 104 W
• Consum în standby: <1W

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
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  60Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 60486 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
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