
 

 

Philips Signage Solutions
Zaslon za videostene

140 cm
Neposredna osvetlitev ozadja 
LED
Full HD
700 cd/m²

55BDL1007X
Učinkovito pritegnite pozornost

zasloni z izjemno tanko ploščo 1,8 mm
Navdušite svoje občinstvo z osupljivo videosteno. Z izjemno tanko ploščo (1,8 mm) in 
osupljivo kakovostjo slike boste vsekakor ustvarili nepozabno vizualno izkušnjo.

Optimirano za javno predvajanje
• LED-tehnologija Full HD za vrhunsko sliko
• Tehnologija IPS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve
• Visoka svetilnost za jasnejše slike
• Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

Okrepite vtis svojega sporočila
• Izjemno tanka plošča prinaša pristno vizualno izkušnjo
• Komplet za umerjanje barv za enakomerne barve
• Upravljajte nastavitve več zaslonov z orodjem CMND & Control

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja
• Dodaten vstavek OPS za celovito rešitev

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo
• SmartPower za varčevanje z energijo
• Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver



 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 ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja 
izjemno visoko kontrastno razmerje. 
Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na 
celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska 
reprodukcija barv.

Tehnologija zaslona IPS
Zasloni IPS z napredno tehnologijo zagotavljajo 
izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja, kar 
omogoča spremljanje vsebin s skoraj vsakega 
kota – tudi v portretnem načinu. Tehnologija 
IPS zagotavlja neverjetno jasne slike z živahnimi 
barvami, zato je idealna predvsem za 
profesionalne videozidove in poslovne 
aplikacije, ki zahtevajo stalno natančne barve in 
svetlost.

Visoka svetilnost
Uživajte v jasnejši sliki tudi na območjih z 
močnejšo ambientalno svetlobo, kar omogoča 
zaslon s 700 niti. Vaši gledalci bodo lahko 
uživali v boljši kakovosti slik v okoljih, kjer ni 
neposredne sončne svetlobe, a je svetloba 
močnejša od povprečne, saj bo zagotovljena 
optimalna izkušnja pri gledanju.

Izjemno tanka plošča

Videostene naslednje generacije imajo 
najtanjše zaslone in najnaprednejše rešitve za 

usklajevanje. Popolnoma izkoristite svoje 
vsebine za predvajanje z zasloni z izjemno 
tanko ploščo in zagotovite, da vašega sporočila 
ne zadušijo debele plošče. Z izjemno tankimi 
ploščami lahko ustvarite brezhibno delujočo 
videosteno v kakršni koli velikosti.

Napredno umerjanje barv

Napredno umerjanje barv upravlja svetilnost 
osvetljenega ozadja, zagotavlja standardno 
krivuljo gama in umerja sive odtenke omrežja 
zaslonov. Naj gre za izjemno videosteno, drzno 
mozaično postavitev, menijsko ploščo ali 
nadzorno sobo – vsak zaslon je mogoče 
prilagoditi na enake barvne vrednosti. Ta 
izbirni komplet zagotavlja dosledne barve na 
vseh zaslonih v vašem omrežju.

FailOver
Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje 
vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših 
tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, 
da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno 
zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki 
predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v 
primeru izpada predvajalnika. FailOver se 
samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za 
zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno 
povezavo in povezavo FailOver.

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

Vstavek OPS
Zaslon spremenite v celovito rešitev za 
digitalno predvajanje vsebin ter ustvarite 
povezano, inteligentno in varno prikazno 
omrežje. OPS (Open Pluggable Specification) je 
standardna reža, v katero lahko priključite 
predvajalnik s podporo za OPS. S to brezžično 
rešitvijo lahko nameščate, uporabljate ali 
vzdržujete strojno opremo.

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.

CMND & Control

Z orodjem CMND & Control lahko preprosto 
upravljate več zaslonov iz osrednje lokacije. 
Upravljanje zaslonov v realnem času, 
nastavljanje, posodabljanje programske 
opreme iz oddaljene lokacije, možnost 
prilagajanja in konfiguriranja več zaslonov 
hkrati, kot so zasloni za videostene ali menijske 
plošče, ter nadzorovanje zbirke zaslonov še 
nikoli ni bilo enostavnejše.
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Značilnosti
Zaslon za videostene
140 cm Neposredna osvetlitev ozadja LED, Full HD, 700 cd/m²

UltraNarrow
Bezel FailOver



DVI-I)
Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 54,6 palec / 138,7 cm 
• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
• Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Svetlost: 700 cd/m²
• Odzivni čas (običajno): 8 ms
• Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
• Razmerje stranic: 16:9
• Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
• Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
• Barve zaslona: 1,07 B
• Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D 

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

• Kontrastno razmerje (običajno): 1200:1

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
1280 x 1024  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
3840 x 2160  30 Hz

Povezljivost
• Video vhod: Komponentni (RCA), Kompozitni 

(RCA), DVI-D, HDMI (x2), VGA (analogni D-Sub), 
DisplayPort (1.2)

• Video izhod: DisplayPort, DVI-I, Izhod VGA (prek 

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

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

• Zunanji nadzor: IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtikač, 
RJ45, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtikač

• Ostali priključki: OPS

Priročnost
• Signalna zanka: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, 

Zanka IR
• Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje, Smart 

Insert
• Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za 

okoliško svetlobo, Smart Power
• Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, Kartica 

OPS RS232, En kabel (HDMI-CEC)
• Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik, 

šibka osvetlitev
• Sestavljen zaslon: Do 10 x 10
• Programska oprema za upravljanje: SICP/

CMND&Control
• Zvezdišče RJ45: Dvojna vrata

Dimenzije
• Debelina plošč: 1,8 mm (A-A)
• Širina obrobe: 0,9 mm (ravna plošča)
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1211,4 x 682,2 x 98,5 mm
• Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 

47,69 x 26,86 x 3,88 palec
• Teža izdelka: 24,35 kg
• Podstavek VESA: 400 x 400 mm

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C
• Nadmorska višina: 0–3000 m
• Relativna vlažnost: 20–80 %
• MTBF: 50.000 ur

Napajanje
• Poraba (delovanje): 168 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS
Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 

Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel, 
Kabel RS232, vodnik za hiter začetek, Zatiči za 
poravnavo robov, Plošče za poravnavo robov

• Izbirna dodatna oprema: Komplet za dodelavo 
robov, Sprejemnik HDBaseT OPS (CRD25), 
Komplet za umerjanje barv

Razno
• Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Poenostavljena 

kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Slovenščina, 
Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, 
Poliranje, Ruščina, Španščina, Turščina

• Zakonske odobritve: CE, UL/cUL, CB, GOST, 
EPEAT, FCC, razreda B

• Garancija: 3 leta garancije
•
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