
 

 

Philips Signage Solutions
Afișaj cu atingeri multiple

42"
Iluminare de fundal edge LED
Full HD
Imagistică optică, 6 puncte tactile

BDL4256ET
Descoperiţi un nou nivel de interacţiune

cu acest ecran LED cu atingeri multiple
Apropiaţi-vă mai mult ca niciodată de public. Rapid, precis şi extrem de durabil, înalta sa 
performanţă este egalată de fiabilitatea şi funcţionalitatea excelente.

Optimizat pentru vizualizare publică
• Full HD LED pentru imagini excepţionale cu un contrast incredibil
• Conceput pentru funcţionare 24/7

Interacţiune desăvârșită cu publicul
• Experimentează o interacţiune uimitoare cu puncte de atingere multiple
• Tehnologie de contact optică pentru interacţiune cu utilizatorul
• Atingeri multiple reale cu 6 puncte de atingere simultane
• Compatibil cu toate sistemele de operare renumite

Soluţii inovatoare pentru orice aplicaţie de semnalizare
• Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

Protejaţi-vă pe dvs., afacerea și publicul
• SmartPower pentru economisirea energiei

Maximizaţi impactul mesajului dvs.
• Gestionaţi și controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl



 Tehnologie Full HD LED
Calitatea imaginii contează. Afișajele obișnuite 
oferă calitate, dar îţi dorești mai mult. 
Imaginează-ţi detalii clare îmbinate cu 
luminozitate mare, contrast incredibil și culori 
realiste care compun o imagine reală.

Plug & Play cu atingeri multiple

Un nou nivel de interacţiune este acum 
disponibil graţie tehnologiei de contact 
integrate. Mai multă flexibilitate și performanţă 
optimă a punctelor tactile simultan îmbinate cu 
oportunităţile excelente de operabilitate 
pentru a-ţi oferi interacţiunea supremă cu 
utilizatorul. Afișajele cu puncte de atingere 
multiple dispun de recunoaștere tactilă 
automată. Conectorul USB este conform HID, 
oferind cu adevărat o funcţionare plug-and-
play.

Multi-touch optic
Senzorii de pe marginea ecranului îţi oferă 
claritate perfectă în timp ce oferă și 
interacţiune cu puncte de atingere multiple, 
oferindu-ţi numeroase posibilităţi de aplicaţii 
interactive noi.

6 puncte tactile simultan
Bucură-te de o experienţă mai interactivă cu 
până la 6 puncte de atingere simultane. Ideal 
pentru cazurile în care mai mult de un utilizator 
trebuie să interacţioneze cu aplicaţia ta 
simultan; cele 6 puncte de atingere oferă o 
soluţie extrem de rentabilă.

Compatibilitate software
Ecranele tactile sunt independente de software 
și acceptă Windows 8, Windows 7, Vista, XP, 
Mac OS și Linux.

Inserţie OPS
Transformă-ţi afișajul într-o soluţie de 
semnalizare digitală all-in-one și creează o 
reţea de afișaje care este conectată, inteligentă 
și sigură. Open Pluggable Specification (OPS) 
este un slot standard industrial în care poţi 
adăuga un player media standardizat OPS. 
Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea 
de a instala, utiliza și menţine echipamentele 
hardware oricând ai nevoie.

SmartPower

Intensitatea luminii de fundal poate fi 
controlată și presetată de sistem, pentru a 
reduce consumul de energie cu până la 50% și, 
implicit, a costurilor.

SmartControl
SmartControl îţi permite să controlezi și să 
gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afișaje, 
prin RJ45 și RS232C. Reglează fin cu ușurinţă 
toate setările de afi?are, inclusiv rezoluţia, 
luminozitatea, contrastul și clonarea setărilor 
tale pentru întreaga reţea.

Conceput pentru funcţionare 24/7
Deoarece companiile nu iau niciodată pauză, 
afișajele noastre de semnalizare sunt 
proiectate pentru utilizare permanentă. 
Profitând de componentele de calitate 
superioară pentru a asigura un nivel înalt de 
calitate, vă puteţi baza pe această gamă de 
modele pentru fiabilitate completă 
permanentă.

SmartCollection
SmartCollection îţi oferă soluţii 
personalizabile care îţi îndeplinesc 
cerinţele specifice.
Atât integratorilor, cât și furnizorilor de 
soluţii li se oferă cele mai recente inovaţii, 
în timp ce publicul se poate bucura de 
soluţii cu impact. La dezvoltarea 
inovaţiilor inteligente, punem accentul pe 
soluţiile de îngrijire, inovatoare și cu 
impact.
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1920 x 1200  60 Hz
Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 106,7 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
• Luminozitate: 450 cd/m2
• Raport contrast (uzual): 1300:1
• Rată dinamică de contrast: 500.000:1
• Timp de răspuns (uzual): 12 ms
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
• Culori afișaj: 1,06 miliarde
• Dimensiune pixel: 0,485 x 0,485 mm
• Tratament al suprafeţei: Strat antireflexie
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, 
Restaurarea imaginilor interpolate compensate 
prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D 
MA, Îmbunătăţire dinamică a contrastului

Interactivitate
• Tehnologie Multi-touch: Senzori optici
• Puncte tactile: 6 puncte tactile simultan
• Plug and play: Compatibilitate HID
• Sticlă de protecţie: Sticlă securizată călită de 4 mm

Conectivitate
• Intrare video: DisplayPort (1.1a), HDMI, DVI-D, 

VGA (D-Sub analogic), Componentă (RCA), 
Compozit (RCA)

• Ieșire video: DVI-I, VGA (prin DVI-D)
• Intrare audio: Audio stânga/dreapta (RCA), Mufă 

de 3,5 mm
• Ieșire audio: Audio stânga/dreapta (RCA), 

Conector boxă externă
• Control extern: RJ45, RS232C (intrare/ieșire) D-

Sub9
• Alte conexiuni: USB, Ieșire CA, OPS

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
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  60Hz
1920 x 1080  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Confort
• Poziţionare: Peisaj, Portret
• Retransmitere a semnalului: DVI, RS232, VGA
• Controlare în reţea: RS232, RJ45
• Performanţă imagine: Control avansat culori
• Picture-in-Picture: PIP
• Funcţii screensaver: Pixel Shift, luminozitate 

scăzută
• Control tastatură: Ascuns, Blocabil
• Semnal telecomandă: Blocabil
• Ușor de instalat: Ieșire CA, Inserţie inteligentă
• Funcţii economice: Smart Power
• Ambalaj: Cutie reutilizabilă
• Alte avantaje: Mânere pentru transport

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 

976,16 x 569,50 x 79,80 mm
• Lăţime ramă: 19,5 mm
• Greutate produs: 24,75 kg
• Montare VESA: 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
• Suport cu inserţie inteligentă: 100 x 200 mm, 100 x 

100 mm

Sunet
• Difuzoare încorporate: 2 x 10W

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): 5 ~ 40 °C
• Umiditate relativă: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50.000 ore

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 90 ~ 240 V c.a., 50/60 

Hz
• Consum (mod Pornit): 120 W (nominală)
• Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

VGA, Cablu RS232, Cablu USB, Telecomandă, 
Baterii pentru telecomandă, Ghid de iniţiere 
rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
• Stand: BM05462 (Opţional)

Diverse
• Limbi OSD: Română, Franceză, Germană, Italiană, 

Lustruire, Turcă, Spaniolă, Rusă, Chineză 
simplificată, Chineză tradiţională, Arabă, Japonia

• Reglementări și standarde: CE, CCC, FCC, clasa B, 
UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Tick, EAC, EMF, 
KUCAS, SASO

• Garanţie: 3 ani garanţie
•
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