
 

 

Philips Signage Solutions
E-Line-skærm

55"
Kant-LED-baggrundsbelysning
Full HD

BDL5551EL
Viderebring dine marketingmeddelelser med stil
med dette slanke LED-display
Det har aldrig været nemmere eller set bedre ud at maksimere din levering af indhold, 
samtidig med at du mindsker de samlede ejeromkostninger. Med denne 55" skærm får du flot 
Full HD-billedkvalitet med lavere strømforbrug takket være kant-LED-baggrundsbelysningen.

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

Lavere total omkostning
• SmartPower til energibesparelse

Driftsmæssig fleksibilitet
• Betjening ved stående tilstand
• Smart Control -softwaresuite
• Open Pluggable Specification-stik
• Smart-indsats i bagbeklædningen til placering af en lille PC
• Hold dit indhold i gang med FailOver
• USB-medieafspilning
• IR Passthrough
• Designet til brug døgnet rundt



 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.

IPS-skærmteknologi
Philips IPS-skærme anvender en avanceret 
teknologi, som giver dig ekstra brede 
betragtningsvinkler 178/178 grader, der gør 
det muligt for 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 videovægs- 
og menutavle-programmer, der kræver 
præcise farver og ensartet lysstyrke på alle 
tidspunkter.

Smart knap
Kontroller og administrer alle offentlige 
skærme på dit netværk med dette kraftfulde 
softwareværktøj, der lader dig redigere 
indstillingerne for din skærm centralt via en 
tilslutning af typen RJ45 eller RS232. Med 
Smart Control kan du indstille videoindgangen, 
redigere farveindstillingerne, angive skærmens 
id, når du opretter videovægge, og selv 
diagnosticere hvert skærms status, således at 

du får alle de funktioner, du skal bruge for at 
kunne administrere dine skærme fra én central 
placering.

OPS-stik
OPS-stikket (Open Pluggable Specification) er 
udviklet til Digital Signage-markedet og 
designet til at gøre det til en leg at skifte eller 
opgradere din medieafspiller. Du skal bare 
slutte din medieafspiller til skærmen - så er du 
klar. Uanset om du har en medieafspiller i den 
billige eller dyre ende af prisskalaen, er OPS 
fuldt kompatibelt, og det giver dig en lavere 
TCO (samlede ejeromkostninger) i det lange 
løb.

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.

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 
beskyttelse døgnet rundt alle ugens dage 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.

USB-afspilning
Få glæde af din egen medieafspilning via USB-
porten. Du skal blot tilslutte et USB-drev og 
oprette dit eget skiltningsindhold for at 
viderebringe dine markedsføringsbudskaber, 
lige når du vil. Med understøttelse af en lang 
række medieformater giver denne kraftfulde 
medieafspiller et fremragende billede og ægte 
fleksibilitet.

Smart-indsats
Professionelle PC'er er blandt de mest 
populære installationer til offentlig visning. 
Ofte forøger de den samlede dybde i forhold til 
visningen og skaber en masse kabelrod. Vi har 
i stedet designet denne skærm med Smart-
indsats i bagdækslet, hvilket gør løsningen ideel 
til en professionel PC med en kompakt 
formfaktor. Desuden udgør 
kabelhåndteringssystemet en pæn løsning, der 
giver et attraktivt og professionelt udseende.

IR Passthrough
Kontroller alle skærme i dit skiltningsnetværk 
med en enkelt fjernbetjening via den primære 
skærm. Det er enkelt og praktisk, og du 
behøver ikke bekymre dig om at skifte 
opsætningsindstillinger for andre skærme, når 
du bruger fjernbetjeningen.
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Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse: 54,6 tommer / 139 cm 
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1300:1
• Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
• Billedformat: 16:9
• Svartid (typisk): 12 ms
• Pixel-størrelse: 0,21 x 0,63 mm
• Skærmfarver: 1,07 milliarder
• Overfladebehandling: Belægning uden genskær
• Betragtningsvinkel (v / l): 178 / 178 °
• Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-

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

Tilslutningsmuligheder
• PC: RJ45, VGA-indgang D-Sub 15HD, VGA-udgang 

(via DVI-I), RS-232 D-Sub 9, RS232 D-sub9-udgang, 
3,5 mm PC lydindgang x1

• AV-indgang: DVI-D x 1, Komponent (BNC) x 1, 
Composite (BNC) × 1

• Andre tilslutninger: OPS, Display Port, DVI-
udgang, HDMI, USB, AC-udgang, IR out, Ekstern 
højttalertilslutning

• AV-udgang: Lyd (L/R) x1

Understøttet skærmopløsning
• Computer-formater

Opløsning Opdateringshastighed
1920 x 1200  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1600 x 1200  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1280 x 800  60 Hz
1280 × 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
800 × 600  60, 72, 75 Hz
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz

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

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 1244,4 x 715,2 x 69 mm
• Rammebredde: 15,8 mm
• Produktvægt: 30,6 kg
• VESA-beslag: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 

200 mm
• Smart-indsatsmontering: 100 x 100 mm, 100 x 200 

mm

Komfort
• Signalgennemsløjfning: DVI, VGA, RS232, IR-

gennemsløjfning
• Kontrollerbart netværk: RJ45, RS232, HDMI (én 

ledning)
• Placering: Landskab, Portræt
• Billede i billede: PBP, PIP, POP
• Energibesparende funktioner: Smart Power
• Nem installation: AC-udgang, Smart-indsats
• Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
• Andet udstyr: Bærehåndtag
• Emballage: Genanvendelig kasse
• Matrix side om side: Op til 5 x 5

Strøm
• Lysnet: 100 ~240 V AC, 50 ~ 60 Hz
• Forbrug (typisk): 110 W
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd
• Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
• Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
• Højde: 0 ~ 3000 m
• MTBF: 60.000 time(r)

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Batterier til 

fjernbetjening, Quick start guide, Fjernbetjening, 
Brugervejledning på CD-ROM, VGA-kabel

• Stander: BM05462 (ekstraudstyr)

Diverse
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, 

Puds, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tyrkisk, 
Italiensk

• Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/
cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST

• Garanti: 3 års garanti
•
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