
 

 

Philips
LCD monitor

140 cm (55”)
Full HD

BDL5571V
Vytvárajte skvelý obraz

140 cm (55”) LCD s úzkym rámom
Pomocou 140 cm (55”) displeja LCD s úzkym rámom vyjadríte svoje marketingové 
posolstvo v dokonalom štýle. Jeho úžasná elegancia upúta a očarí vaše publikum.

Prevádzková flexibilita
• Veľa funkcií. Jeden kábel
• Display Port na podporu rýchlejšej grafiky
• Ovládateľnosť cez sieť: RJ45
• Modul pre funkcie výstupu DVI
• Inteligentný nástavec v zadnom kryte na vloženie malého PC
• Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene

Optimalizované pre verejné sledovanie
• LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
• Dizajn s úzkym rámikom pre štýlový vzhľad
• Vysoký jas umožňuje čistejší obraz

Vysoká kvalita obrázku a videa
• 120 Hz panel



 LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje 
ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii 
LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 
1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 
bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú 
kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 
1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez 
kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý 
má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty 
a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z 
pozerania.

Úzky rámik
Dizajn s úzkym rámikom dodá informačnému 
displeju štýlový vzhľad a ten úhľadne zapadne 
do takmer každého prostredia. Navyše je 
tento dizajn ideálny pre dlaždicové 
zobrazovanie na videostene.

Inteligentný nástavec
Profesionálne počítače sú súčasťou väčšiny 
inštalácií verejného reklamno-informačného 
zobrazovania. Pomerne často zväčšujú hrúbku 
informačného displeja a prinášajú 
komplikované umiestnenie káblov. Preto sme 

tento displej navrhli s inteligentným nástavcom 
v zadnom kryte, ktorý je ideálny na integráciu 
profesionálneho počítača s malým 
rozmerovým formátom. Okrem toho systém 
na usporiadanie káblov ponúka skvelé riešenie, 
vďaka ktorému budú vaše káble usporiadané a 
profesionálne zorganizované.

Voliteľný modul DVI
Vytvorte digitálnu videostenu s až 9 displejmi v 
konfigurácii 3 x 3 s voliteľným modulom DVI. 
Jednoducho zasuňte modul do otvoreného 
priečinka na bočnej strane displeja, pripojte 
port výstupu DVI k DVI ďalšieho displeja a 
zažite najfascinujúcejší divácky zážitok 
z videosteny.

Jeden kábel
Majte svoj displej úplne pod kontrolou – vďaka 
prenosu všetkých operačných príkazov a 
videosignálu cez jeden kábel HDMI. Vďaka 
tejto jedinečnej funkcii je zabezpečenie plynulej 
prevádzky a údržby displeja oveľa jednoduchšie 
a pohodlnejšie. Pomocou príkazov CEC 
(Consumer Electronics Control) bude 

vyhľadanie kľúčových informácií o vašom 
displeji úplnou hračkou.

RJ45
Vstavaný port LAN (RJ45) umožňuje 
jednoduchý manažment vášho displeja. Cez 
pripojenie RJ45 môžete nakonfigurovať každý 
displej alebo rýchlo a pohodlne zistiť stav 
každého zariadenia.

120 Hz panel
Vychutnajte si video s ohromujúco čistým 
obrazom vďaka 120 Hz panelu. Dokonca aj 
rýchlo sa pohybujúce scény môžete sledovať 
bez rozmazania a váš vizuálny zážitok bude 
zaručene lepší.

Zoom pre dlaždicové zobr. na 
videostene
Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú 
implementáciu matice videosteny bez potreby 
drahého externého vybavenia. Vďaka podpore 
veľkého množstva rôznych konfigurácií je 
vytvorenie úžasnej videosteny skutočne 
jednoduché.
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Hlavné prvky
LCD monitor
140 cm (55”) Full HD



• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W 
Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 55 palec / 140 cm 
• Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
• Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Jas: 700 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1300:1
• Čas odozvy (typický): 10 ms
• Pomer strán: 16:9
• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
• Farby displeja: 1,06 miliardy farieb
• Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Komp. zabr. preklad. 
pohybu, Progresívne riadkovanie, 3D zabr. prekl. 
MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu

• Technológia displeja: 120 Hz panel
• Odstup pixelov: 0,63 x 0,63 mm

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové formáty

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
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
1360 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1600 x 1200 pri 
60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Pripojiteľnosť
• PC: Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 

15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 
D-sub9, Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1, 
RJ45

• vstup AV: HDMI x1, Zvukový (Ľ/P) x 2, 
Komponentný (BNC) x1

• Výstup AV: Zvukový (Ľ/P) x 1
• Iné pripojenia: Display Port, USB, Výstup AC, 

Konektor pre externý reproduktor

Vybavenie a vlastnosti
• Umiestnenie: Na výšku, Na šírku
• Dlaždicové zobr. na videostene: 5 x 5
• Obraz v obraze: PBP, PIP, POP
• Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, 

nízky jas
• Zoslučkovanie signálu: RS232, VGA, DVI 

(voliteľné)
• Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
• Signál diaľkového ovládania:: Uzamykateľné
• Jednoduchá inštalácia: Výstup AC, Prenosné 

rukoväte, Inteligentný nástavec
• Funkcie úspory energie: Senzor okolitého svetla, 

Smart Power
• Funkcie bezpečnostného ovládania:: Ovládanie 

teploty, Snímač teploty
• Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
• Balenie: Opakovane použiteľná škatuľa
• Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

1252,1 x 722,9 x 121,8 mm
• Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 

49,3 x 28,5 x 4,8 palec
• Rozmery zariadenia so stojanom (V x H): 

773,2 x 405,1 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch (V x H): 

30,4 x 15,95 palec
• Hrúbka rámika: 19,5 mm/0,8"
• Inteligentný nástavec (Š x V x H): 300 x 320 x 64
• Inteligentný nástavec v palcoch (Š x V x H): 11,81 x 

11,89 x 2,52
• Upevnenie VESA: 400 x 400 mm (jednotka), 100 x 

100 mm (inteligentný nástavec)
• Hmotnosť výrobku: 38,7 kg
• Hmotnosť produktu (v librách): 85,1

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 - 40 °C
• Relatívna vlhkosť: 5 – 90 %
• MTBF: 60 000 hodina(y)

Príkon
• Spotreba (zapnutý): Typ. 214 W
(One Wire a RS232 aktívne)

Zvuk
• Vstavané reproduktory: 2 x 12 W (8 ohmov)

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Batérie pre diaľkové ovládanie, Napájací kábel 
striedavého prúdu (AC), VGA kábel, Používateľská 
príručka na disku CD-ROM, Stručná príručka 
spustenia

• Voliteľné príslušenstvo: Modul DVI Out (CRA71)
• Stojan: BM05211

Rozličné
• Záruka: Európa/Severná Amerika: 3 roky
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, 
Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština

• Regulačné schválenia: CE, FCC, trieda B, CCC, 
RoHS, UL/cUL

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 167 x 105 x 30 cm
• EAN: 87 12581 57932 6
• Hmotnosť brutto: 42,3 kg
• Hmotnosť netto: 38,7 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 3,6 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

125 x 72,29 x 12,3 cm
• Rozmery produktu so stojanom (V x H): 

102,2 x 42,3 cm
• Hmotnosť: 26,4 kg
• Hmotnosť (so stojanom): 55,5 kg
•
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