
 

 

Philips
LCD монитор

165 см (65")
Докосване от няколко 
потребителя
Full HD

BDL6545AT
Открийте нова ера в интерактивността

с LCD дисплея за "докосване от няколко потребителя"
Издигнете участието на публиката на съвсем ново ниво със 165 см (65") Full HD 
LCD дисплей. С вашите собствени сензорни приложения единствената ви граница 
е небето!

Оперативна гъвкавост
• Технологията за оптично "докосване с няколко пръста" за развито потребителско 
взаимодействие

• Слот OPS (Open Pluggable Specification)
• Проектиран за непрекъсната работа
• Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър
• Отдалечено управление и конфигуриране чрез RS232

По-ниска обща цена на притежаване
• Захранване SmartPower за пестене на енергия
• Авангардна функция на анти-прилепване на образа

Устойчиво и безопасно
• Температурният датчик измерва вътрешното състояние
• Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда



 Оптично "докосване с няколко 
пръста"
Датчиците по края на екрана ви дават 
идеална яснота, докато в същото време 
осигуряват взаимодействие с множество 
точки на докосване, създавайки най-
различни възможности за нови 
интерактивни приложения.

Слот OPS
Разработен за пазара на цифровите 
информационни дисплеи, слотът OPS (Open 
Pluggable Specification - Отворена 
спецификация за свързване) има за цел да 
направи смяната или обновяването на 
вашия мултимедиен плейър лесно като 
детска игра. Просто включете 
мултимедийния плейър в дисплея - и сте 

готови. Без значение дали вашият 
мултимедиен плейър е от нисък, среден или 
висок клас, OPS е напълно съвместим, като 
ви дава по-ниска цена за придобиване и 
експлоатация за по-дълъг период от време.

Захранване SmartPower

Интензивността на подсветката може да се 
контролира и предварително да се настрои 
системно, с цел снижаване на 
консумираната мощност с до 50%, което 
значително намалява енергийните разходи.

Отдалечено управление: RS232
Отдалеченото управление ви позволява да 
управлявате и настройвате дисплеите 
дистанционно чрез протокола RS232. Със 
CEC командите имате пълен контрол върху 
всички дисплеи в мрежата, във всеки един 
момент.

Авангардно анти-прилепване на 
образа
Статичните образи, оставащи на екрана за 
дълги периоди от време, могат да оставят 
"паразитен образ" или ефект на прилепване 
на образа на LCD дисплеите. Въпреки че 
прилепването на образа на LCD дисплеите 
не е перманентно, искате това да не става, 
особено на места, където се телевизорът 
работи денонощно.
BDL6545AT/00

Акценти
LCD монитор
165 см (65") Докосване от няколко потребителя, Full HD



• MAC 640 x 480: 60 Hz • Компютър: VGA вход D-Sub 15HD, VGA изход 
Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 65 инч / 165,1 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Оптимална разделителна способност: 1920 x 
1080 при 60 Hz

• Яркост: 500 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 5000:1
• Време на отговор (типично): 5 мс
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
• Стъпка на пикселите: 0,744 x 0,744 мм
• Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, Поредово изображение с 
компенсиране на движението, Прогресивно 
сканиране, Динамично подобрение на 
контраста

• Тип на екрана на дисплея: LCD Full HD W-
UXGA с активна матрица

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

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
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

• Видео формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

• MAC 832 x 624: 60 Hz
• MAC 1152 x 870: 60 Hz

Комфорт
• Видео стена: До 5 x 5
• Картина в картина: PIP
• Верига на сигнала: RS232, VGA
• Управление с клавиатурата: Скрито, С 
възможност за заключване

• Сигнал на дистанционното управление: С 
възможност за заключване

• Лесно инсталиране: Изход за променлив ток, 
Дръжки за носене, Smart Insert

• Функции за пестене на енергия: Сензор за 
околна светлина, Smart Power

• Опаковка: Кутия от материали за многократна 
употреба

• Управление в мрежа: RS232
• Разполагане: Пейзажно

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
• Относителна влажност: 5 - 90 %
• Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Звук
• Вградени високоговорители: 2 x 10 W (8 ома)

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Захранващ кабел, VGA кабел, Ръководство за 
потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз 
старт

• Допълнителни аксесоари: Неподвижна конзола 
за стена, Регулираща се конзола за стена, 
Стойка за монтиране на тавана

• Стойка: BM06511

Разни
• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Италиански, Полски, Турски, Руски, 
опростен китайски

• Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC, 
Class B, CCC, Директива RoHS

• Гаранция: Европа/Северна Америка: 3 години

Възможности за свързване
D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, Изход RS232 D-
Sub9, USB тип B

• Други връзки: OPS, HDMI
• AV вход: Композитен (BNC) x1, S-video x1, DVI-

D x1, Компонентен RCA
• AV изход: Композитен (BNC) x1, Аудио (L/R) 

x2, Аудио (L/R) x1

Технически данни
• Точки на докосване: Оптично-сензорен сек

Захранване
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <1 W

• Потребление (режим "включено"): Обикн. 309 
W

Размери
• Дебелина на рамката: 45 мм дясно/ляво, 42 мм 
горе, 39 мм долу

• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 
1522 x 889 x 124 мм

• Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 
59,9 x 35,0 x 4,9 инч

• Тегло на изделието: 71,6 кг
• Тегло на изделието (фунтове): 157,5 lb
• VESA монтиране: 400 x 400 мм, 400 x 200 мм

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 60484 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

59,9 x 35,0 x 4,8 инч
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

152,2 x 88,9 x 12,3 см
• Тегло: 157,849 lb
• Тегло: 71,6 кг
•
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