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Zaslon LED

140 cm
Direct View LED

55BDL9025L
Navdušite svoje občinstvo

z elegantnimi zasloni LED z manjšim razmikom
Posredujte svoje sporočilo z zasloni LED za videostene, ki resnično naredijo vtis. S 
celovito in preprosto zasnovo, izjemno svetlostjo in popolnoma gladkimi prehodi med 
zasloni LED jih lahko uporabljate tako v manjših kot tudi v večjih postavitvah.

Optimirano za javno predvajanje
• Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan, in za izjemno natančnost
• Izjemno visoke hitrosti osveževanja
• Razvito za nadzorno sobo in prenose

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja
• LED-zasloni TrueBlack za več kontrasta in razločne barve
• Vgrajeni video krmilnik vključen

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo
• SmartPower za varčevanje z energijo
• Namestitev je zahvaljujoč funkciji EasyInstall enostavna

Prilagodljivo delovanje
• Verižna povezava HDMI
• Ponašajte se s popolnoma brezhibnimi videostenami brez okvirja



 Zasnovano za delovanje ves dan, vsak 
dan
Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za 
javno predvajanje zasnovani za uporabo ves dan in 
vsak dan ter za največjo natančnost in ključna okolja. 
Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, 
zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali 
zanesljivo in neprestano.

Izjemno visoke hitrosti osveževanja
Z izjemno visoko hitrostjo osveževanja Philipsovi 
LED-zasloni prikažejo najčistejšo in najbolj tekočo 
vsebino. To zagotavlja, da so celo programi v živo za 
dogodke in tekme izjemno tekoči z malo ali brez 
utripanja pri neprekinjenem dogajanju na zaslonu.

TrueBlack
Z uporabo vodilne tehnologije v panogi Philipsovi 
LED-zasloni TrueBlack zagotavljajo izjemen kontrast 
in globoke črne odtenke. To pomeni večjo enotnost 
barv in živahnejše barve na zaslonu.

EasyInstall
Philipsovi LED-zasloni s funkcijo EasyInstall so 
zasnovani za poenostavitev namestitve in 
vzdrževanja. S tankim 54-palčnim okvirjem, 
združljivostjo z najbolj uporabljenimi ločljivostmi in 
enotno zasnovo je namestitev enostavna. Poleg tega 
pa je z dolgim delovnim ciklom zagotovljeno 
neprekinjeno delovanje celo pri najzahtevnejši 
uporabi.

ZeroBezel
Zasloni LED za videostene ZeroBezel so optimirani 
za največjo odkritost in zagotavljajo vrhunsko rešitev 
za videostene. S popolnoma gladkimi prehodi med 
zasloni LED je prilagajanje enostavno, posodobitev 
na ločljivost Full HD pa je preprosta.

SmartPower

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

Verižna povezava HDMI
Z verižno povezavo HDMI ustvarite digitalno 
videosteno. Izhod HDMI enostavno povežite z 
vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite 
osupljivo videosteno.

Vgrajeni video krmilnik
Zaradi funkcije vgrajenega video krmilnika ni potrebe 
po dodatnem nadzoru videa na LED-zaslonih.

Razvito za nadzorno sobo
Philipsovi LED-zasloni so posebej razviti za nadzorne 
sobe in prenose.
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Značilnosti
• Širina obrobe: 0,0 mm • Garancija: 3 leta garancije
•

Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 54,2 palec / 137,7 cm 
• Ločljivost zaslona: 480 x 270, 1920 x 1080 (4 x 4)
• Svetlost: 1000 cd/m2 (800 cd/m2, umerjeno)
• Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
• Razmerje stranic: 16:9
• Zorni kot (H / V): 160 / 140 stopinja
• Razmik med točkami: 2,5 mm
• Izboljšava slike: Zaslon Wide Color Gamut
• Umerjena svetlost in nasičenost barv
• Neskladnost svetlosti: < 2 %
• Natančnost nasičenosti barv: 0,003
• Barvna lestvica (običajna): Širok
• Hitrost osveževanja (V): 5100 Hz

Povezljivost
• Video vhod: HDMI (x2) (možnost zaklepa)
• Video izhod: HDMI (x2) (možnost zaklepa)
• Zunanji nadzor: RJ45

Priročnost
• Signalna zanka: Verižna povezava HDMI (do FHD)
• Napajalna zanka: Za okolja z 230 V: do 6 kosov, za 

okolja s 110 V: do 3 kosi
• Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje
• Namestitev: Ležeče (24/7)
• Zanka za nadzor omrežja: RJ45/RJ25

Dimenzije

• Dimenzije naprave (Š x V x G): 
1200 x 675 x 99 mm

• Teža izdelka: 24,5 kg
• Kotni nosilec: 1165 x 650 mm (4xM6)

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C
• Relativna vlažnost: 20–80 %
• Življenjska doba LED-zaslona: > 120.000 ur

Napajanje
• Poraba (delovanje): 160 W (največ 470 W)

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 3 x vodoravni element 

za nastavitev, 3 x navpični element za nastavitev, 
kratek kabel za verižno povezavo HDMI, kratek 
kabel za napajalno verižno povezavo, kratek kabel 
za verižno povezavo RJ25

• Izbirna dodatna oprema: Dolg kabel za verižno 
povezavo HDMI, Dolg kabel za napajalno verižno 
povezavo, Dolg kabel za verižno povezavo RJ25, 
Kabel električnega priključka, Nadomestni LED-
modul

Razno
• Zakonske odobritve: CE, CB, FCC, razred A, UL/

cUL
Datum izdaje 2017-05-31

Različica: 1.0.1

12 NC: 8670 001 44261
EAN: 87 12581 74645 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Specifikacije
Zaslon LED
140 cm Direct View LED

http://www.philips.com

