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u Obraz s vysokým rozlišením – 500 TV řádků,
1600 × 1200 (UML-202-90) nebo 1280 × 1024 pixelů
(UML-192-90 a UML-172-90)

u Funkce obraz v obraze nebo rozdělení obrazovky pro
sledování videa na obrazovce počítače

u Vstupy – analogový RGB, digitální DVI a digitální
HDMI

u Dva vstupy BNC kompozitního videosignálu a dva
výstupy BNC pro průchozí zapojení

u Vstup Signál Y/C (S-video), průchozí videovstupy a
audiovstupy

Řada vysoce výkonných LCD monitorů společnosti
Bosch zahrnuje výkonné monitory s displejem
z tekutých krystalů (LCD) a vysokým rozlišením (SXGA
nebo UXGA). Tyto nejmodernější monitory, dostupné
v ergonomickém a esteticky atraktivním provedení,
obsahují barevný LCD panel s aktivní maticí
tenkovrstvých tranzistorů (TFT). Vysoce výkonné LCD
monitory Bosch jsou určeny pro profesionální
bezpečnostní systémy se systémem průmyslové
televize CCTV a jsou opatřeny dvěma průchozími
vstupy kompozitního videosignálu, dvěma průchozími
audiovstupy a jedním průchozím vstupem signálu Y/C.

Funkce

Flexibilní rozhraní
Tyto monitory jsou vybaveny analogovým RGB
režimem, digitálním vstupem DVI a vstupem HDMI
(High Definition Multimedia), aby vyhovovaly
zvyšujícímu se použití počítačů a digitálních
videozařízení v zabezpečovacích aplikacích. Pro
rozšíření možnosti použití více vstupů je monitor
opatřen funkcí „obraz v obraze“. Ta také umožňuje
vložit libovolný vstupní kompozitní videosignál nebo
videosignál Y/C do obrazu ze vstupu RGB, DVI nebo
HDMI.

Funkce určené pro profesionály
Bezpečnostní technik může upravovat standardní
nastavení parametrů zobrazení na monitoru
prostřednictvím uživatelsky orientovaných voleb,
zobrazovaných pomocí nabídek na obrazovce
(dostupných v několika jazycích), a ovládacích prvků
na předním panelu.
Monitor je pro zajištění dodatečného zabezpečení
opatřen funkcí zablokování předního panelu, které
deaktivuje ovládací tlačítka na předním panelu.
Podsvícení zářivkami s dlouhou životností umožňuje
dlouhodobé zachování úrovně jasu monitoru, protože
konstrukce LCD monitoru zabraňuje postupnému
zhoršování jasu, k němuž dochází při stárnutí monitorů
typu CRT. Energeticky úsporná technologie také
poskytuje ostrý obraz bez nepříjemného blikání, které
je obvyklé u tradičních monitorů typu CRT, umožňující
dlouhodobější používání LCD monitoru, při němž
téměř nebo vůbec nedochází k únavě očí.

Univerzální konstrukce
Univerzální konstrukce umožňuje těmto monitorům
automaticky přijímat signály formátů NTSC a PAL,
stejně jako napájecí napětí v rozsahu od 90 do
256 V AC. Zásluhou kompaktního provedení je řada
vysoce výkonných barevných monitorů společnosti



Bosch vhodná pro prostorově omezené aplikace
vyžadující velkou obrazovku. Vzhledem k velkému
rozsahu pozorovacích úhlů lze tyto monitory snadno
sledovat, ať už jsou umístěny na stole, připevněny
k nástěnnému držáku vyhovujícímu standardu VESA
nebo instalovány do standardní skříně (racku) podle
normy EIA.

Certifikáty a osvědčení

 

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

Vyhovuje směrnici FCC, část 15, ICES-003 a
předpisům CE

Bezpečnost výrobku Vyhovuje předpisům CE a standardům UL,
CSA, EN a IEC

Oblast Certifikace

Evropa CE

Informace o objednání

UML-172-90 Barevný LCD monitor s úhlopříčkou 17 pa-
lců
Barevný monitor LCD s úhlopříčkou 432 mm (17"),
rozlišení 1 280 × 1 024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, zvuk,
120/230 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky UML-172-90

UML-192-90 Barevný LCD monitor s úhlopříčkou 19 pa-
lců
Barevný monitor LCD s úhlopříčkou 483 mm (19"),
rozlišení 1 280 × 1 024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, zvuk,
120/230 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky UML-192-90

UML‑202‑90 Barevný LCD monitor s úhlopříčkou 20 pa-
lců
Barevný monitor LCD s úhlopříčkou 501 mm (20"),
rozlišení 1 600 × 1 200, VGA, DVI, HDMI, CVBS, zvuk,
120/230 V AC, 50/60 Hz
Číslo objednávky UML-202-90

Hardwarové příslušenství

UMM-LW-20B Pevný nástěnný držák
Pevný nástěnný držák pro ploché LCD monitory, černý
Číslo objednávky UMM-LW-20B

UMM-LW-30B Otočný/nakláněcí nástěnný držák
Otočný/nakláněcí nástěnný držák pro ploché LCD
monitory, černý
Číslo objednávky UMM-LW-30B
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