
 

 

Philips
Videovægskærm

55"
Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

BDL5587XL
Skab de mest imponerende videovægge

med denne LED-skærm uden ramme
Skab de mest fascinerende videovægge med vores udvalg af videovægmodeller. Stort set 
uden ramme og med imponerende Full HD-billedkvalitet vil du helt sikkert skabe den 
mest mindeværdige visuelle oplevelse.

Optimeret til offentlige visninger
• LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
• Design uden ramme til forbløffende videovægge
• Stor lysstyrke giver et tydeligere billede

Høj billed- og videokvalitet
• Avanceret farvekalibrering

Driftsmæssig fleksibilitet
• Direkte LED-baggrundsbelysning
• Designet til brug døgnet rundt
• Smart-indsats i bagbeklædningen til placering af en lille PC
• Smart Control -softwaresuite
• DVI-serieforbindelse
• Betjening ved stående tilstand
• Hold dit indhold i gang med FailOver
• IR Passthrough



 Direkte LED-baggrundsbelysning
Nyd uovertruffen lysensartethed med direkte 
LED-baggrundsbelysning, som giver dig endnu 
større kontrastforhold. Renere hvidt giver et 
endnu bredere farvespektrum, hvilket udvider 
farvegengivelsen og gør din synsoplevelse 
meget bedre end før. Desuden er 
strømforbruget meget lavere, hvilket sænker 
dine generelle ejeromkostninger.

Design uden ramme
Skab de mest imponerende videovægge med 
skærme uden ramme. Skærmene kan 
konfigureres i en formation med op til 15 x 10 
skærme, og med nogle af de smalleste 
midterposter i branchen vil du stort ikke lægge 
mærke til mellemrummene mellem billederne, 
hvilket giver dig den mest utrolige og 
mindeværdige visuelle oplevelse.

Stor lysstyrke
Nyd et tydeligere billede i omgivelser med 
meget lys takket være 800 cd/m²-skærmen. Dit 
publikum kan nyde en bedre billedkvalitet i 
omgivelser, hvor der ikke er direkte sollys, 
men stadigvæk mere lys end gennemsnittet, 
hvilket optimerer synsoplevelsen.

Avanceret farvekalibrering
Få en ensartet farve på alle skærme, der er 
installeret på dit netværk takket være vores 

avancerede farvekalibreringsværktøj. Dette 
værktøj justerer automatisk alle skærme i din 
skiltningsapplikation for at sikre den ultimative 
farvekonsistens, så dit publikum får den mest 
mindeværdige visuelle oplevelse.

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.

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.

DVI-serieforbindelse
Opret en digital videovæg med op til 150 
skærme i en 15 x 10 konfiguration med en DVI-
serieforbindelse. Du skal blot slutte DVI Out-
porten til en DVI In-port i en anden skærm for 
at oprette den mest forbløffende 
videovægoplevelse nogensinde.

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.

Mulighed for stående montering
Denne skærm kan også monteres/opstilles 
sikkert og forsvarligt i stående position.

Designet til brug døgnet rundt
Forretningen sover aldrig, så vores skærme til 
offentlig visning er designet til brug 24/7. 
Takket være suveræne komponenter, der 
sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du trygt 
regne med pålidelighed døgnet rundt fra dette 
udvalg af modeller.

Energy Star 5.0
Energy Star-certificering sikrer, at du 
køber et produkt, der lever op til de 
seneste standarder for strømeffektivitet, 
og som fungerer med den maksimale 
strømeffektivitet på alle 
betjeningsniveauer. Philips-
skiltningsskærme er certificeret efter 
specifikationerne i Energy Star 5.0 og lever 
op til eller overgår standarden.
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Vigtigste nyheder
Videovægskærm
55" Direkte LED-baggrundsbelysning, Full HD



720p  50, 60 Hz Brugervejledning på CD-ROM, Quick start guide
Billede/display
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Lysstyrke: 800 cd/m²
• Svartid (typisk): 10 ms
• Kontrastforhold (typisk): 1400:1
• Billedformat: 16:9
• Pixel-størrelse: 0,63 x 0,63 mm
• Skærmfarver: 1,06 milliard
• Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-

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

• Betragtningsvinkel (v / l): 178 / 178 °
• Diagonal skærmstørrelse: 54,6 tommer / 138,7 

cm 
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

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

Sub 15HD, DVI-D x 1, RS-232 D-Sub 9, RS232 D-
sub9-udgang, 3,5 mm PC lydindgang x1, RJ45

• AV-indgang: HDMI x 1, DVI-D x 1, Komponent 
(BNC) x 1, IR-indgang, Lyd (L/R) x2

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

• AV-udgang: Lyd (L/R) x1

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 × 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

1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1215,2 x 686 x 125,35 mm
• VESA-beslag: 400 x 200 mm
• MTBF: 60.000 timer
• Produktvægt: 33 kg
• Rammebredde (A til A): 5,1 mm
• Rammebredde (L/T, R/B): 3,3 mm, 1,8 mm

Strøm
• Standby-strømforbrug: <1 W
• Forbrug (typisk): 145 W

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 - 40 °C
• Relativ fugtighed: 10-90 %

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

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

ledning)
• Placering: Portræt, Landskab
• Billede i billede: PIP
• Energibesparende funktioner: Smart Power
• Matrix side om side: Op til 15 x 10
• Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
• Nem installation: AC-udgang, Bærehåndtag, Smart-

indsats
• Emballage: Genanvendelig kasse
• Signal fra fjernbetjening: Låsbar
• Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, 

Temperatursensor
• OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, 

Portugisisk, Spansk, Hollandsk, Polsk, Tyrkisk, 
Forenklet kinesisk, Russisk, Svensk

• Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
• Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Lyd
• Indbyggede højttalere: 2 x 12 W (RMS)

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til 

fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, 
Diverse
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, 

Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
• Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/

cUL, CCC, C-Tick, RoHS
• Garanti: Globalt: 3 år
•
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