
 

 

Philips Signage Solutions
Videovægskærm

49"
Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD
450 cd/m²

BDL4988XL
Opret ny bremsekraft

med skærme med ultratynd ramme
Imponer dit publikum med den mest effektfulde videovæg. Med ultratynd ramme og 
imponerende billedkvalitet vil du helt sikkert skabe den mest mindeværdige visuelle 
oplevelse

Optimeret til offentlige visninger
• Full HD LED-teknologi for fremragende billeder
• IPS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver
• Designet til brug døgnet rundt

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft
• Fængslende visuel oplevelse med ultratynd ramme
• Farvekalibreringssæt, der sikrer ensartede farver

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation
• Valgfri OPS-isætning til oprettelse af en alt-i-én-løsning
• Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum
• SmartPower til energibesparelse
• Hold dit indhold i gang med FailOver



 IPS-skærmteknologi
Philips IPS-skærme anvender en avanceret 
teknologi, som giver dig ekstra brede 
betragtningsvinkler 178/178 grader, der gør 
det muligt at se skærmen fra næsten enhver 
vinkel - selv i portrættilstand. IPS-skærme giver 
dig utrolig skarpe billeder med levende farver, 
der især er egnet til professionelle videovæg- 
og menutavleprogrammer, der kræver præcise 
farver og ensartet lysstyrke på alle tidspunkter.

Ultratynd ramme

Den næste generation inden for 
videovægskærme er designet med branchens 
tyndeste rammer og avancerede 
tilpasningsløsninger. Udnyt dit virkningsfulde 
skilteindhold fuldt ud med skærme med 
ultratynde rammer, og sørg for, at din besked 
ikke går tabt pga. tykke rammer. Med de 
ultratynde rammer kan du oprette problemfrie 
videovægkonfigurationer i stort set alle 
størrelser.

Avanceret farvekalibrering

Det avancerede farvekalibreringssæt 
kontrollerer baggrundsbelysningens lysstyrke, 
standardiserer gammakurven og kalibrerer 
gråskalaen på dit netværk af skærme. Uanset 
om du har en imponerende videovæg, et 
fængende mosaiklayout, en 

menukortinstallation eller et kontrolrum, kan 
hver skærm justeres, så de har de samme 
farveværdier. Med dette ekstrasæt sikrer du 
dig ensartet farveydelse på alle skærme i dit 
netværk.

FailOver

Krævende kommercielle anvendelser kræver, 
at dit indhold hele tiden er i gang. Det er 
usandsynligt, at du vil stå over for en 
indholdskatastrofe, men FailOver giver dig 
indholdsbeskyttelse med en revolutionerende 
teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret 
indhold på skærmen i tilfælde af 
medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, 
når det primære input svigter. Du skal blot 
vælge den primære inputforbindelse og en 
FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig 
beskyttelse.

SmartPower
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan 
kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det 
kan reducere strømforbruget med op til 50 %, 
hvilket medfører en væsentlig besparelse i 
energiomkostningerne.

OPS-isætning

Lav din skærm om til en alt-i-én digital 
skilteløsning, og opret et netværk af skærme, 
som er tilsluttede, intelligente og sikre. OPS 

(Open Pluggable Specification) er et stik i 
overensstemmelse med branchestandarden, 
hvortil du kan tilføje en OPS-standardiseret 
Media Player. Denne kabelfrie løsning giver dig 
mulighed for at installere, bruge eller 
vedligeholde din hardware, når du har brug for 
det.

SmartPlayer
Omdan din USB til en ægte, 
omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. 
Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, 
billeder) på din USB og sætte den i skærmen. 
Opret din afspilningsliste, og planlæg dit 
indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne 
oprettede afspilningslister, når som helst og 
hvor som helst.

Full HD LED-teknologi
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser 
op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og 
dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden 
kviksølv. Det medfører mulighed for 
miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne 
giver også bedre mulighed for dæmpning af 
LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt 
kontrastforhold. Det giver suveræn 
farvegengivelse takket være den ensartede 
lysstyrke over hele skærmen.

Designet til brug døgnet rundt
Forretningen sover aldrig, så vores skærme til 
offentlig visning er designet til brug døgnet 
rundt. Takket være overlegne komponenter, 
der sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du 
trygt regne med pålidelighed døgnet rundt fra 
dette udvalg af modeller.
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Vigtigste nyheder
Videovægskærm
49" Direkte LED-baggrundsbelysning, Full HD, 450 cd/m²



VGA (via DVI-I) fjernbetjening, Netledning, RS232-kabel, 
Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse: 48,5 tommer / 123,2 

cm 
• Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1300:1
• Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
• Svartid (typisk): 8 ms
• Billedformat: 16:9
• Betragtningsvinkel (v / l): 178 / 178 °
• Pixel-størrelse: 0,56 x 0,56 mm
• Skærmfarver: 1073 M
• Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-

kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, 
Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, 
Dynamisk kontrastforbedring

Understøttet skærmopløsning
• Computer-formater

Opløsning Opdateringshastighed
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

• Videoformater
Opløsning Opdateringshastighed
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Videoindgang: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-

Sub), DisplayPort (1.2), Komponent (BNC x3), 
Komposit (BNC)

• Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I, 

• Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/
højre) (RCA)

• Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), 
Eksternt højttalerstik

• Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, 
RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

• Andre tilslutninger: OPS

Komfort
• Signalgennemsløjfning: RS232, VGA, DisplayPort, 

DVI, IR-gennemsløjfning
• Nem installation: Bærehåndtag
• Energibesparende funktioner: Smart Power
• Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45, Kort OPS 

RS232, En ledning (HDMI-CEC)
• Placering: Portræt, Landskab
• Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
• Matrix side om side: Op til 10 x 10

Mål
• Rammetykkelse: 3,5 mm
• Rammebredde: Øverst/venstre: 2,35 mm, nederst/

højre: 1,25 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1077,6 x 607,8 x 103,8 mm
• Apparatets mål i tommer (B x H x D): 

42,4 x 23,9 x 4,1 tommer
• VESA-beslag: 400 x 400 mm, M6
• Produktvægt: 21,6 kg
• Vægt (lb): 47,6 lb

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
• Højde: 0 ~ 3000 m
• Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50.000 time(r)

Strøm
• Forbrug (tændt): 110 W (typ.) (testmetode iht. 

EnergyStar 6.0)
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd
• Indbyggede højttalere: 2 x 10 W (RMS)

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til 
Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog, 
Kanttilpasningsben, Kanttilpasningsplader, DVI-D-
kabel

• Ekstra tilbehør: Kantoverfladesæt, 
Farvekalibreringssæt (CCK4602), HDBaseT OPS-
modtager (CRD25), Bevægelsessensor, IR-lys 
(crd41)

Diverse
• Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet 

kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Fransk, Tysk, 
Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk

• Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/
cUL, CB, GOST, EPEAT

• Garanti: 3 års garanti
•
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