
 

 

Philips
LCD-monitor

140 cm (55")
večpredstavnost Polna visoka 
ločljivost

BDL5571V
Predvajajte osupljive slike

140 cm (55") LCD-zaslon s tankim okvirjem
S 140 cm (55") LCD-zaslonom s tankim okvirjem lahko svoja oglasna sporočila predvajate 
s stilom. Zaslon je tako tanek, da se bodo mimoidoči kar ustavili in ostrmeli.

Prilagodljivo delovanje
• Veliko funkcij. En kabel
• Vrata za zaslon za podporo hitrejše grafike
• Upravljanje prek omrežja: RJ45
• Modul za zmogljivosti izhoda DVI
• Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

Optimirano za javno predvajanje
• LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
• Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz
• Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
• Visoka svetilnost za jasnejše slike

Visoka kakovost slik in videa
• 120 Hz zaslon



 LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani 
polna visoka ločljivost (Full HD). 
Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov 
omogoča prikaz široke slike v polni visoki 
ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od 
katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri 
vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 
vrsticami bo tako prikazana slika najboljše 
mogoče kakovosti. Z naprednim 
pregledovanjem brez migetanja na zaslonu 
prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno 
osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste 
lahko še bolj uživali ob gledanju.

Tanka plošča
Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za 
privlačen videz javnega prikazovanja, obenem 
pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg 
tega je popolna izbira za sestavljene 
videostene.

Povečava za sestavljene zaslone
Notranja funkcija povečave omogoča 
preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne 

da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Na 
videosteni je mogoče z vodoravno in navpično 
razdelitvijo 5 enot prikazati do 25 zaslonov.

Smart insert
Večina rešitev za javno predvajanje uporablja 
profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem 
prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten 
prostor in prinašajo nered zaradi kablov. V ta 
javni zaslon je na hrbtni strani vgrajeno ležišče 
Smart insert, v katerega lahko namestite 
številne majhne profesionalne računalnike. 
Poskrbljeno pa je tudi učinkovito upravljanje 
kablov.

Izbirni modul DVI
Z izbirnim modulom DVI ustvarite digitalno 
videosteno z do 9 zasloni konfiguracije 3 x 3. 
Modul enostavno vstavite v odprto režo na 
bočnem delu zaslona, izhod DVI povežite z 
vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite 
osupljivo videosteno.

En kabel
Prevzemite popoln nadzor nad zaslonom s 
posredovanjem vseh ukazov za delovanje in 
video signala prek samo enega kabla HDMI. Ta 
edinstvena lastnost omogoča lažje 
zagotavljanje nemotenega delovanja in 
enostavnega vzdrževanja zaslona. Ukazi CEC 
(Consumer Electronics Control) popolnoma 
poenostavijo iskanje ključnih informacij o 
vašem zaslonu.

RJ45
Preprosto upravljanje zaslona zdaj omogočajo 
vrata LAN (RJ45). Prek povezave RJ45 lahko 
hitro in priročno nastavite vsak zaslon ali 
ugotovite stanje posamezne naprave.

120 Hz zaslon
Doživite osupljivo jasen video na 120 Hz 
zaslonu. Celo hitri akcijski prizori so prikazani 
brez zameglitve, da bodo vaši užitki ob gledanju 
še večji.
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Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 55 palec / 140 cm 
• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 točk
• Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Svetlost: 700 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 1300:1
• Odzivni čas (običajno): 10 ms
• Razmerje stranic: 16:9
• Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
• Barve zaslona: 1,06 milijarde barv
• Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D 

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

• Tehnologija zaslona: 120 Hz zaslon
• Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški formati

Ločljivost Hitrost osveževanja
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  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60 Hz

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

Povezljivost
• PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 

15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-
sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1, RJ45

• AV vhod: HDMI x 1, Avdio (L/D) x 2, 
Komponentni (BNC) x 1

• Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
• Ostali priključki: Vrata za zaslon, Izhod za izmenični 

tok, Zunanji priključek za zvočnike

Priročnost
• Namestitev: Pokončno, Ležeče
• Sestavljen zaslon: 5 x 5
• Slika v sliki:: PBP, PIP, POP
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik, 

šibka osvetlitev
• Signalna zanka:: RS232, VGA, DVI (izbirno)
• Upravljanje s tipkovnica:: Skrito, Možnost zaklepa
• Signal za daljinsko upravljanje:: Možnost zaklepa
• Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, 

Ročaja za prenašanje, Smart Insert
• Funkcije za varčevanje z energijo:: Senzor za 

okoliško svetlobo, Smart Power

• Varnostne funkcije:: Nadzor temperature, 
Temperaturni senzor

• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
• Embalaža:: Škatla za ponovno uporabo
• Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45

Dimenzije
• Debelina plošč: 19,5 mm
• Smart insert (Š x V x G): 300 x 320 x 64
• Smart insert v palcih (Š x V x G): 11,81 x 11,89 x 

2,52
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1252,1 x 722,9 x 121,8 mm
• Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 

49,3 x 28,5 x 4,8 palec
• Dimenzije naprave s stojalom (V x G): 

773,2 x 405,1 mm
• Dimenzije naprave s stojalom v palcih (V x G): 

30,4 x 15,95 palec
• Teža izdelka: 38,7 kg
• Teža izdelka (lb): 85,1
• Podstavek VESA: 400 x 400 mm (izdelek), 

100 x 100 mm (Smart insert)

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
• Relativna vlažnost: 5–90 %
• MTBF: 60.000 ur

Napajanje
• Omrežno napajanje: 90-264 VAC, 50/60 Hz
• Poraba (delovanje): Običajno 214 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W 

(aktivna Easylink in RS232)

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (8 ohm)

Pribor
• Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, 

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

• Izbirna dodatna oprema: Modul izhoda DVI 
(CRA71), Fiksni stenski nosilec, Prilagodljivi stenski 
nosilec, Stropna namestitev

• Stojalo: BM05211

Razno
• Plošča: kovinsko antracitna
• Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
• Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, 

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

• Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, CCC, 
RoHS, UL/cUL

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

167 x 105 x 30 cm
• Neto teža: 38,7 kg
• Bruto teža: 42,3 kg
• Teža embalaže: 3,6 kg
• EAN: 87 12581 57932 6
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton

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

125 x 72,29 x 12,3 cm
• Teža: 26,4 kg
• Product dimensions with stand (V x G): 

102,2 x 42,3 cm
• Teža (s stojalom): 55,5 kg
•
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