
 

 

Philips Signage Solutions
Zaslon E-Line

165 cm
Osvetlitev iz ozadja Edge LED
Polna visoka ločljivost

BDL6520EL
Navdušite občinstvo

Z nepozabnim doživetjem na velikem zaslonu
Enostavno lahko izboljšate predvajanje vsebin in hkrati znižate stroške lastništva. Ta 165 
cm zaslon predvaja osupljivo sliko HD in porabi manj energije.

Optimirano za javno predvajanje
• LED-tehnologija Full HD za vrhunsko sliko
• AMVA za široke in živahne slike izjemo visokega kontrasta
• Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
• Uporaba v pokončnem položaju

Prilagodljivo delovanje
• Reža s standardom OPS
• Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.
• Programska oprema za pametno upravljanje
• Način zamrznitve za tekoče predstavitve

Nižji skupni stroški lastništva
• SmartPower za varčevanje z energijo
• Poraba energije pod industrijskim povprečjem



 LED-tehnologija Full HD
Bele diode so polprevodniške naprave, ki 
hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo 
ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode 
ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju 
prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode 
omogočajo boljše upravljanje zatemnitve 
osvetlitve iz ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja 
izjemno visoko kontrastno razmerje. 
Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na 
celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska 
reprodukcija barv.

Tehnologija zaslona AMVA
Philipsov zaslon AMVA LED vsebuje napredno 
tehnologijo za večdomensko navpično 
poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko 
statično kontrastno razmerje za izredno 
živahne in svetle slike. Zlahka zmore 
standardne pisarniške aplikacije in je idealen za 
zahtevne grafične aplikacije. Optimirana 
tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča 
izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, zato 
so slike jasne tudi v portretnem načinu.

Pametno upravljanje
Vse zaslone za javno predvajanje v omrežju 
upravljajte s to zmogljivo programsko opremo, 
s katero nastavitve zaslonov lahko spreminjate 

centralno prek povezave RJ45 ali RS232. S 
pametnim upravljanjem lahko nastavite video 
vhod, prilagajate barvne nastavitve, nastavite 
ID zaslona pri ustvarjanju videosten in celo 
preverjajte stanja zaslonov, kar vam zagotavlja 
popoln nadzor pri upravljanju vseh zaslonov z 
enega mesta.

SmartPower
Sistem lahko nadzira in prednastavi 
intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako 
zmanjša porabo energije za do 50 %, kar 
pomeni bistveno nižje stroške.

Reža OPS
Reža OPS je zasnovana posebej za digitalne 
prikazovalnike in z njo je spreminjanje in 
nadgrajevanje predvajalnikov predstavnosti 
postalo povsem preprosto. Predvajalnik 
enostavno priključite na zaslon in že boste 
pripravljeni. Standard OPS je združljiv tako s 
predvajalniki osnovnega, srednjega kot višjega 
razreda, kar vam dolgoročno omogoča nižje 
stroške.

Smart Insert
Večina rešitev za javno predvajanje uporablja 
profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem 
prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten 

prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato 
smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v 
zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo 
številnih majhnih profesionalnih računalnikov. 
Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi 
odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in 
profesionalnega videza.

Zamrznitev delovanja
Med predstavitvijo vklopite možnost 
zamrznitve, da vsebino računalnika preklopite 
povsem neopazno za občinstvo. Ko želite 
nadaljevati s predvajanjem vsebine v živo, 
možnost zamrznitve enostavno izklopite.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak 
dan
Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni 
za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves 
dan in vsak dan. Vrhunske komponente 
zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko 
prepričani, da bodo ti modeli delovali 
zanesljivo in neprekinjeno.

Možnost navpične namestitve
Zaslon lahko varno in zanesljivo namestite tudi 
pokončno.
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Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 64,5 palec / 163,9 cm 
• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
• Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Svetlost: 360 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 4000:1
• Razmerje stranic: 16:9
• Odzivni čas (običajno): 8 ms
• Razmik med točkami: 0,74 x 0,74 mm
• Barve zaslona: 1,07 milijarde
• Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
• Premaz na površini: Protiodsevni premaz
• Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D 

Combfilter, Razpletanje 3D MA, Dinamična 
izboljšava kontrasta, Izravnava gibanja, brez 
povezovanja

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški formati

Ločljivost Hitrost osveževanja
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 x 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz

• Video formati
Ločljivost Hitrost osveževanja
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz

Povezljivost
• Video vhod: DVI-D, HDMI, VGA (analogni D-Sub), 

S-Video (Y/C mini DIN) (1x), Komponentni 
(BNC), Kompozitni (BNC)

• Video izhod: VGA (analogni D-Sub), Kompozitni 
(BNC)

• Zvočni vhod: 3,5 mm vtikač, Zvok levo/desno 
(RCA)

• Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA), Priključek za 
zunanji zvočnik

• Zunanji nadzor: RJ45, RS232C (vhod/izhod) D-
Sub9

• Ostali priključki: OPS, Izhod za izmenični tok

Dimenzije
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1552,0 x 927,1 x 93,0 mm
• Širina obrobe: 59 mm
• Teža izdelka: 52 kg
• Podstavek VESA: 600 x 400 mm
• Nosilec Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 

200 mm

Priročnost
• Namestitev: Ležeče, Pokončno
• Slika v sliki: PBP, PIP, POP
• Upravljanje prek omrežja: RJ45, RS232, HDMI (en 

kabel)
• Signalna zanka: VGA, RS232
• Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
• Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, 

Smart Insert
• Sestavljen zaslon: Do 5 x 5
• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
• Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
• Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
• Varnostne funkcije: Nadzor temperature, 

Temperaturni senzor
• Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
• Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Napajanje
• Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
• Poraba (običajna): 250 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 5 ~40 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C
• Relativna vlažnost: 10–90 %
• MTBF: 50.000 ur

Pribor
• Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, 

baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter 
začetek, daljinski upravljalnik, Uporabniški 
priročnik na plošči CD-ROM, VGA kabel, Kabel 
RS232

• Stojalo: (izbirno)

Razno
• Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Francoščina, 

Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, 
Španščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, 
Tradicionalna kitajščina

• Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, 
CCC, C-Tick, RoHS, GOST

• Garancija: 3 leta garancije
•

BDL6520EL/00

Specifikacije
Zaslon E-Line
165 cm Osvetlitev iz ozadja Edge LED, Polna visoka ločljivost

http://www.philips.com

