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WVGA

BDS4241R
Többcélú nyilvános kijelzőmegoldás

42" képátlójú VGA plazmaképernyő
Korszerű, előnyös árú, beltéri nyilvános kijelzéshez tervezett plazmaképernyő. Színvonalas 
sorremegés-kiegyenlítés, fejlett digitális képfeldolgozás és a legújabb plazmatechnológia 
garantálja üzeneteinek optimális megjelenítését.

Nyilvános megtekintéshez optimalizált
• Mozgáskompenzált deinterlész
• Különösen magas kontrasztarány (10000:1) és fényerő (1500 cd/m2)
• A 3D fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

Alacsony fenntartási költségek
• Átfogó tartozékcsomag
• A beégés elleni különleges funkció megakadályozza a „szellemkép” megjelenését
• 60.000 órát meghaladó, hosszú várható panel-élettartam

Rugalmas működés a különböző alkalmazásokkal
• A képernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
• Beépített TV hangolóegység
• Több PC bemeneti formátum, akár WXGA is
• Több, akár SXGA és HDTV kompatibilis videobemeneti formátum
• Csendes és megbízható ventillátor nélküli működés
 



 Átfogó tartozékcsomag
A kijelző tartozékcsomaggal van gyárilag 
felszerelve, amely távvezérlőt, felhasználói 
kézikönyvet, DVI- és VGA-kábelt, asztali 
állványt (láb) és (levehető) hangszórókat foglal 
magába.

Különleges beégés elleni funkció
A pixeleltolás nevű védőfunkciót alkalmazták. 
A védőfunkció alkalmazásakor a képernyőkép 
automatikusan eltolja a pixelek pozícióit, hogy 
megakadályozza a „szellemképek” 
megjelenését. Beépített másodlagos beégés-
helyreállítást is alkalmaztak. A módszer 
bizonyos időre a teljes panelen teljes fehér jelet 
jelenít meg a szellemképek eltávolításához.

Mozgáskomp. deinterlész
A mozgáskiegyenlített sorremegés kiegyenlítés 
egy intelligens sorremegés kiegyenlítő 
algoritmust használ, mely a digitális 
memóriában tárolt képek segítségével méri és 
érzékeli a tárgyak mozgási sebességét és 
irányát, hogy ezáltal a javított mozgási 
pozíciókkal új mezőket alkosson. Az 
eredmény: videotartalom tökéletesen 
egyenletes, torzulásmentes és borotvaéles 
mozgóképekkel.

Különösen magas kontrasztarány
A nagy fényerő és kontrasztértékek különösen 
előnyösek nyilvános környezetben, ahol a 
fényviszonyok - gyakran irányíthatatlanul - 
változhatnak.

Hálózatról vezérelhető: RS232
A hálózati vezérlés segítségével a felhasználó a 
RS232 protokollon keresztül, távolról 
vezérelheti és beállíthatja a képernyőket.

Beépített TV hangolóegység
Néhány alkalmazáshoz nem elég a PC 
bemenet. A televíziós jelek vételére alkalmas 
RF hangolóegység és a videocsatlakozók, mint 
az S-video, a Scart és komponens video több 
készülékhez kínálnak bemeneti lehetőséget.

Több PC bemeneti formátum
A termék támogatja a PC kompatibilitást a 
VGA, SVGA, XGA és WXGA rendszerekkel. 
Az univerzális nyilvános kijelző megoldáshoz 
sokoldalú PC bemenet támogatás szükséges.

Több videobemeneti formátum
Az általában használatos videotartalmak 
formátuma, felbontása és formátuma gyakran 
eltérő. Így a tartalmat újra kell formázni, hogy 
az adott képernyőfelbontásnál is optimálisan 
jelenjen meg. A különböző videoformátumok, 
többek között az SXGA optimális 
újraformázását első osztályú méretezés 
garantálja.

Hosszú várható panel-élettartam
Nyilvános kijelzők esetében gyakran van igény 
24/7 működésre. A kijelző fényereje még 
60000 óra működés után is legalább a kiinduló 
érték 50%-a.

Ventillátor nélküli működés
A ventillátorok nélkül működő rendszer 
csendes, és nem gyűjti be a port a képernyő 
belsejébe. A képernyő belsejében nincsenek 
mozgó alkatrészek, ami tovább növeli a termék 
megbízhatóságát.
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• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75 spanyol, olasz
•

Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: WVGA plazma panel
• Panel mérete: 42" / 106,7 cm
• Képméretarány: 16:9
• Panel felbontás: 852 x 480p
• Tényleges látóterület: 920 x 518 mm
• Képponttávolság: 1,08 x 1,08 mm
• Fényesség: 1500 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 10000:1
• Kijelzőszínek: 16,7 millió szín
• Látószög (v / f): >160 / >160 fok
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30-80 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 50 - 85 Hz
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D 

színélesítés, Mozgáskompenzált deinterlész, 
Progresszív pásztázás

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógépes formátumok

Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz

Csatlakoztathatóság
• PC: 1 db DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-be D-Sub 

15HD
• Audiobemenet a számítógéphez: Bal/jobb 

audiocsatlakozó (2 db RCA)
• Audiobemenet DVI-hez: Bal/jobb audiocsatlakozó 

(2 db RCA)
• AV bemenet: 1 db komponens (YPbPr), 1 db audió 

(j/b) YPbPr-hez, Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió 
(B/J), 1 db S-video, 2 db SCART

• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió (B/
J)

• Hangkimenet: Hangszóró kimenet 2x 6,3 mm-es 
jack

Kényelem
• Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés
• Monitorvezérlők: Bal/Jobb, Menü (OK), 

Tápfeszültség be/ki, Forrásválasztás, Fel/Le, 
Hangerőszabályzó

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, spanyol, holland

• Beépített audió: Beépített erősítő és 2x10 W-os 
RMS sztereó hangsugárzó

• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
• Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás
• Teletext: 1000 oldalas Smart Text
• Támogatott elhelyezés: Álló, Fekvő
• Előírt jóváhagyások: CE jel, RoHS

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV rendszer: PAL, SECAM
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Áram
• Fogyasztás: 240 watt (tipikus)
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Alvó üzemmód: Legfeljebb 5 watt

Méretek
• Méretek (tartó nélkül) (Sz x Ma x Mé): 

1028 x 625 x 89,8 mm
• A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 

40 472 x 24 606 x 3 535 hüvelyk
• Termék súlya: 29 kg
• Termék tömege (fontban): 63 934
• Élettartam 50% fényerőig: 60000 óra
• Hőmérséklet (üzem): -0 °C-tól +40 °C-ig
• Hőmérséklet (tárolás): -20 °C-tól +60 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (üzem)
• Hőmérséklettartomány (tárolás)
• Relatív páratartalom: 20% - 80%

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, DVI-D kábel, 

VGA kábel, Távvezérlő, elem, Váltakozó áramú 
hálózati kábel

• Opcionális tartozékok: Mennyezetre szerelt, 
Rögzített fali tartó, Rugalmas fali tartó

• Felhasználói útmutató CD ROM-on: (RS232 
protokoll mellékelve)

• Felhasználói kézikönyv: Angol, német, francia, 
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