
 

 

Philips Signage Solutions
Glasögonfri 3D-skärm

50 tum
Edge LED-bakgrundsbelysning
Ultra HD
Autostereoskopisk 3D

BDL5071VS
Framtidens 3D i Ultra HD

Utan specialglasögon
Autostereoskopisk 50 tums E-LED-skärm ger Ultra HD-upplösning i både 2D och 3D 
utan glasögon, den bästa djupprestandan, bredaste synfältsvinkeln, lägsta crosstalk och de 
djupaste svarta nivåerna.

Optimerad för offentlig visning
• 4K UHD E-LED-skärm, 3840 x 2160p
• Autostereoskopisk 3D
• Inga 3D-glasögon krävs
• 28 lentikulära vyer för enastående jämna 3D-bilder

Användningsflexibilitet
• Utformad för användning dygnet runt
• Optisk bindningsprocess för hög kontrast och klara färger
• Justerbara utstående effekter för att optimera 3D-effekten

En hisnande 3D-upplevelse
• 3D-innehållsvisualisering
• Skärm med 3D- och 2D-läge
• 3D-systemlösning



 4K UHD E-LED-skärm
Crystal Clear bildkvalitet med ultrahög definition ger 
publiken oöverträffade nivåer av realism och 
tittarnjutning. Tittarna får se hisnande videor med en 
häpnadsväckande färgtrohet och de vassaste bilder 
som finns.

Autostereoskopisk 3D
Få en fantastisk 3D-upplevelse utan specialglasögon 
tack vare den autostereoskopiska 3D-effekten. 
Lentikulärtekniken ger utmärkt skärpa och djup, 
vilket gör 3D-upplevelsen ännu mer levande och 
njutbar.

28 lentikulära vyer
Med 28 lentikulära vyer kan du titta på virtuella 
föremål på 3D-skärmen, som ger dig den mest 
enastående 3D-effekt som finns.

Skärm med 3D- och 2D-läge
Skärmen kan användas för flera olika program, 
eftersom den fungerar i både 2D- och 3D-läge. En 
panel med 4K UHD-upplösning ger mycket bra 
bildkvalitet och äkta färgåtergivning i 2D- och 3D-
läge. Den integrerade kärnan ger innehållsskapare 
och slutanvändare fullständig kontroll över bildens 
kvalitet och djupegenskaper.

Justerbara utstående effekter
Intensiva utstående effekter på skärmen kan justeras 
för att optimera 3D-effekten för alla tillämpningar.

Utformad för användning dygnet runt
För att passa in i den ständigt tillgängliga 
företagsvärlden är våra skyltskärmar utvecklade för 
att användas dygnet runt. De har förstklassiga 
komponenter så att du får högre kvalitet, och du kan 
lita på att modellerna i den här serien är kan 
användas dygnet runt.

Optisk bindning
Optisk bindning hänvisar till ett skyddande glas som 
limmas framför en skärm. En bunden skärm ökar 
kontrastförhållandet genom att minska mängden av 
reflekterat omgivande ljus. Optisk bindning 
förbättrar hållbarheten och ökar skärmens tålighet.

3D-systemlösning
Systemlösningen har utformats för maximal 
återanvändning av innehåll/koncept från 2D-världen. 
Nyckelfaktorn för detta är det flexibla formatet 2D-
plus-Depth, som tillåter frånkoppling av 
innehållsskapande och innehållsvisualisering. Kärnan 
som är integrerad i de autostereoskopiska 3D-
skärmarna kan hantera det unika bildformatet 
Declipse, som möjliggör en äkta 3D-effekt.

3D-innehållsvisualisering
Programvaruverktyg för uppspelning av 3D-innehåll 
och styrning av 3D- och 2D-
visualiseringsparametrarna medföljer skärmen. Det 
faktiska 3D-innehållet kan skapas via plugin-program 
som finns för populära programvarupaket för 3D-
animering. Befintligt 2D- eller stereoinnehåll kan 
omvandlas till formatet 2D-plus-Depth. Formatet 
2D-plus-Depth är kompatibelt med befintliga 
komprimeringsverktyg, eftersom den extra 
bandbredden för djupet är litet.
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Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek (tum): 50 tum
• Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 30 Hz
• 3D-teknik: Fast lentikulär 3D-teknik, 

Autostereoskopisk 3D-skärm
• Ljusstyrka: 400 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 5000:1
• Bildförhållande: 16:9
• Svarstid (medel): 6,5 ms
• Bildpunktavstånd: 0,2865 x 0,2865 mm
• Antal färger: 1,07 miljarder
• Betraktningsvinkel (h / v): 150 / 150 grader
• Ingångsformat: 2D-plus-djup i 3D-läge
• Optimalt tittaravstånd: Justerbar

Anslutningar
• AV-ingång: DVI-D x1

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datorformat

Upplösning Uppdateringsintervall
3840 x 2160  30 Hz

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

1160 x 680 x 100 mm
• Produktvikt: 45 kg
• VESA-montering: 400 x 400 mm

Bekvämlighet
• Placering: Liggande
• Förpackning: Återanvändningsbar förpackning

Effekt
• Förbrukning (medel): 130 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
• Nätström: 90~253 V växelström, 50~60 Hz

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 ~ 50 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20 ~ 90 %
• MTBF: 50 000 timmar

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 3D-programvara, 

Kontrollverktyg för 3D-skärm, 3D-videospelare 
(2D-plus-djup), Snabbstartguide, Nätkabel, DVI-D-
kabel

• Extra tillbehör: Programvara som aktiverar 3D-
innehåll, Bordsställning

Övrigt
• Garanti: 1 års garanti
•
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