
 

 

Philips
LCD-monitor

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V
Laat een indruk achter

met 140 cm (55") LCD met smalle rand
Breng uw marketingboodschap in stijl met dit smal omrande 140 cm (55") LCD-scherm. 
Voorbijgangers kunnen niet anders dan stilstaan en kijken.

Flexibele werking
• Veel functies. Eén kabel
• Weergavepoort voor snellere grafische ondersteuning
• Netwerkbestuurbaarheid: RJ45
• Module voor DVI-uitgangsfunctionaliteit
• Slimme uitsparing in achterzijde voor een kleine PC
• Verbeterde zoomfunctie ondersteunt de toepassing van een deelmatrix

Geoptimaliseerd voor gebruik in het openbaar
• Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
• Stijlvolle vormgeving met een smalle rand
• Hoge helderheid voor scherpere beelden

Hoge beeld- en videokwaliteit
• 120 Hz scherm



 Full HD LCD-scherm, 1920 x 1080p
Dit beeldscherm heeft een resolutie die wordt 
aangeduid als Full HD. De geavanceerde LCD-
schermtechnologie zorgt voor een volledige 
High Definition breedbeeldresolutie van 1080 
progressieve lijnen, elk met 1920 pixels. 
Hierdoor hebt u de beschikking over de best 
mogelijke beeldkwaliteit voor HD-
ingangssignalen met maximaal 1080 lijnen. Het 
scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive 
Scan-beelden met verbluffende kleuren. De 
levendige en scherpe beelden staan garant 
voor een verbeterde kijkervaring.

Smalle rand
Dankzij de smalle rand heeft dit scherm een 
stijlvolle uitstraling en is het overal op zijn plek. 
Het ontwerp is bovendien ideaal voor een 
matrixvideomuur.

Slimme uitsparing
Professionele PC's zijn een onmisbaar 
onderdeel van de meeste Public Signage-
installaties. Vaak is hierdoor extra ruimte 
nodig achter het scherm en ontstaat er een 

oerwoud van kabels. Daarom hebben we in de 
achterplaat van dit scherm een uitsparing 
gemaakt, waarin eenvoudig een kleine 
professionele PC kan worden geschoven. 
Daarnaast zorgt het kabelbeheersysteem 
ervoor dat de kabels netjes georganiseerd zijn 
voor een professionele uitstraling.

Optionele DVI-module
Creëer een digitale videomuur van 9 schermen 
in een 3 x 3-opstelling met de optionele DVI-
module. Schuif de module in de open gleuf aan 
de zijkant van het scherm en verbind de DVI-
uitgangspoort met de ingangspoort van een 
ander scherm, en creëer zo een geweldige 
videomuur.

Eén kabel
Volledige controle over de beeldweergave 
omdat alle besturingsfunctionaliteit en 
videosignalen via één enkele HDMI-kabel 
worden geleid. Op deze unieke manier worden 
een probleemloze werking en optimaal 
onderhoud vereenvoudigd. Met de CEC-
opdrachten (Consumer Electronics Control) 

kunt u gemakkelijk belangrijke gegevens over 
uw scherm vinden.

RJ45
De LAN-poort (RJ45) vereenvoudigt het 
schermbeheer. U kunt elk scherm 
configureren en de status van elk afzonderlijk 
scherm snel en eenvoudig bekijken via een 
RJ45-verbinding.

120 Hz scherm
Geniet van verbluffend scherpe videobeelden 
dankzij het 120 Hz scherm. Zelfs snel 
bewegende actiescènes worden haarscherp in 
beeld gebracht, wat een optimale kijkervaring 
garandeert.

Zoomfunctie voor deelmatrix
Dankzij de interne zoomfunctie kan een 
matrixvideomuur eenvoudig worden 
opgebouwd zonder dat dure extra apparatuur 
nodig is. Doordat verschillende configuraties 
mogelijk zijn, is een verbluffende videomuur in 
een mum van tijd gerealiseerd.
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Kenmerken
LCD-monitor
140 cm (55") Full HD

Slim Bezel
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