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Obraz/wyświetlacz
• Rozmiar panelu: 46 cali / 117,8 cm
• Format obrazu: 16:9
• Rozdzielczość panelu: wVGA (854 x 480 pikseli)
• Rozmiar plamki: 1 182 x 1 182 mm
• Jasność: 1000 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
• Kolory wyświetlacza: 16,7 mln kolorów
• Kąt widzenia: 160ţ (poz.) / 160ţ (pion.)
• Częstotliwość odświeżania poziomego: 

30–91 kHz
• Częstotliwość odświeżania pionowego: 50–85 Hz
• Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 

pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Usuwanie 
kontur, podgląd PiP (obraz w obrazie)

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

• VGA 640 x 400: 85 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz

Połączenia
• PC: DVI-D x1, Wejście VGA D-Sub 15HD, 

Wejście audio PC 3,5 mm x1
• wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1, 

Komponentowe (YPbPr) x1, Scart 2x
• Wyjście audio cinch: Analogowe wyjście audio L/P
• Wejście audio dla sygnału wideo: Audio L/P (RCA 

x 2)
• Funkcje dotyczące połączeń: Złącze głośników 

zewnętrznych

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM

Udogodnienia
• podgląd PiP (obraz w obrazie): Pełny tryb 

dwuekranowy (2 tunery), Picture in Picture — 
wszystkie wejścia, Dwa okna

• Ustawienia formatu ekranu: Ekran mozaikowy, 
Powiększenie ciągłe

• Funkcje zwiększające wygodę: menu wyświetlane 
na ekranie (OSD)

• Telegazeta: 200 stron
• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 

niemiecki, włoski, hiszpański
• Przetwarzanie dźwięku SRS
• Wbudowane audio: Wbudowany wzmacniacz 

(2x10) i głośniki
• System oszczędzania energii DPMS
• Funkcje ochrony ekranu: Wszystko w bieli, 

odwrócenie obrazu, przesunięcie piksela
• Certyfikaty: oznaczenie CE, FCC-B, UL, CSA

Zasilanie
• Pobór mocy: 330 W (średnie)
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Tryb uśpienia: maks. 5 W

Wymiary
• Wymiary (bez stacji bazowej) (szer. x wys. x gł.): 

1138 x 691 x 98 mm
• Waga: 37 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
• Wilgotność względna: 20%–80%
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 30 000 godz.

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko, Pilot 

zdalnego sterowania, Bateria, Przewód S-Video, 
Przewód AV, 3xRCA–3xRCA, Przewód audio, 
Przewód VGA, Przewód zasilający sieciowy

• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM
• Akcesoria opcjonalne: Montaż nasufitowy, 

Elastyczny wieszak ścienny, Nieruchomy wieszak 
ścienny, Głośniki

• Podręcznik użytkownika: ang., niem., franc., hiszp., 
włos.

Różne
• Osłona: Silver
•

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz
Monitor plazmowy
46 cali WVGA 

Dane techniczne

Data wydania 2007-11-09

Wersja: 6.0

12 NC: 8639 000 16532
EAN: 87 10895 91744 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
BDS4

Zalety p

Wiele ob
Wiele obra
oglądanie o
w obrazie, 
poszczególn

Superszy
Niezwykle t
i EBU w zw
Wbudowan
uzyskać czy
EBU.

Wysoka j
Wysokie ws
przydatne w
poziom ośw
kontrolowa

Usuwanie
Zwykłe wyś
kontury obi
powodu nie
celu zminim
zastosowan
uzyskać wy

Filtr grze
Filtr grzebie
chrominanc
wyeliminow
pełzania pu
obrazu. Filt
po polu obr
kolorowy od
punkty „wis
pełzające. W

Zgodność
Monitor um
poprzez ze
wyjściem ro

Wbudow
W przypad
dźwięku, ni
przetwarza
wbudowane
głośników z

Działanie
Jeśli nie ma
monitorze n
ruchomych 
ponadto, że

Funkcja z
Monitor zo
„przesunięc
mechanizm
przesunięty
stałe. Nastę
zależności 
pewien cza
odwróceniu
624R/0

roduktu

razów w 
zów w obra
brazu z dwó
obok siebie 
ych klatek.

bkie odw
rudno jest o
ykłych wyśw
y 12-bitowy
ste i natura

asność i k
półczynniki
 miejscach
ietlenia jes

nia.

 konturó
wietlacze p
ektów w niż
wystarczają
alizowania
o opatento
raźniejsze i

bieniowy
niowy 3D o
ji w 3-wym
ania przeba
nktów, któr
r grzebienio
azu telewiz
 obrazu cz
zące” w pi
 efekcie u

 z sygnał
ożliwia odb
wnętrzny de
zdzielonych

any wzm
kach gdy w
ezastąpiony
nie dźwięku
 głośniki i m
ewnętrznyc

 bez wen
 wentylator
ie gromadz
części we w
 produkt rz

apobiega
stał wyposa
iem piksela
 ochronny, 
 w celu unik
pnie włącz

od modelu p
s całego pa
 obrazu, ab
obrazie
zie umożliwia jednoczesne 
ch źródeł wideo w trybach: obraz 
lub jako mozaikę z 

zorowanie kolorów
dwzorować kolory systemu NTSC 
ietlaczach plazmowych. 
, superszybki układ pozwala 
lne kolory w systemie NTSC, jak i 

ontrast
 jasności i kontrastu są niezwykle 
 publicznie dostępnych, gdzie 
t zmienny i często niemożliwy do 

w
lazmowe często wyświetlają 
szych odcieniach szarości z 
cej rozdzielczości tych odcieni. W 
 obrysowywania konturów 
waną technologię, która pozwala 
 płynniejsze odcienie.

 3D
ddziela sygnały luminancji i 

iarowym zakresie w celu 
rwień, przejaskrawienia i tzw. 
e negatywnie wpływają na jakość 
wy 3D dokonuje porównań pole 
yjnego i dokładnie oddziela obraz 
arno-białego, a następnie usuwa 
onie i poziomie oraz punkty 
zyskuje się bardzo ostry obraz.

em HDTV
iór sygnału HDTV 1080i i 720p 
koder HDTV z wyjściem RGB lub 
 składowych sygnału wideo.

acniacz z SRS
ymagana jest lepsza jakość 
 okaże się monitor oferujący 
 przestrzennego SRS, 
ożliwość podłączenia większych 

h.

tylatora
ów, system pracuje cicho, a w 
i się kurz. Brak jakichkolwiek 
nętrzu monitora sprawia 
adziej ulega awariom.

jąca wypalaniu
żony w funkcję zwaną 
”. Gdy aktywowany jest 
obraz zostaje automatycznie 
nięcia wypalenia obrazów na 

ane jest usuwanie wypalenia. W 
olega to na wypełnieniu na 

nelu tylko białym sygnałem lub na 
y uzyskać ten sam rezultat.
0

http://www.philips.com

