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u Højopløsnings–500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90)
eller 1280 x 1024 (UML-192-90 og UML-172-90)–
billede

u Billede-i-billede- eller split-screen-funktion til visning
af video på pc-skærmen

u Analoge RGB-, digitale DVI- og digitale HDMI-
indgange

u To (2) composite BNC-indgange med
gennemsløjfning

u Y/C (S-video) samt gennemsløjfede video- og audio-
indgange

Bosch-serien af højtydende LCD-skærme er SXGA/
UXGA med høj opløsning), højtydende LCD-
videoskærme. Det ergonomiske og flotte design på
disse supermoderne skærme har en LCD TFT-
farveskærm (Thin Film Transistor) med aktiv matrix.
De højtydende LCD-skærme fra Bosch er designede til
det professionelle videoovervågningsmarked, og har to
indgange til composite video, to sløjfede
audioindgange samt en Y/C-indgang.

Funktioner

Fleksibelt interface
Disse skærme har en analog RGB-indgang, en Digital
DVI-indgang og en HDMI-indgang (high definition
multimedia) som en tilpasning til den stigende
anvendelse af computere og digitale videoenheder til
sikkerhedsformål. For at forbedre håndteringen af flere
indgangskilder har skærmen en "billede-i-billede"-
funktion. Dette gør det også, at hver composite video-
eller Y/C-indgang kan indsættes i visningen af
RGB/DVI/HDMI-indgangen.

Funktionerne er designet til professionelle
En sikkerhedsansvarlig kan foretage
standardjusteringer af skærmparametre med
brugervenlige valg, der vises vha. menuer på skærmen
(fås på flere sprog) og betjening via frontpanelet.
Som en ekstra sikkerhedsfunktion kan frontpanelet på
skærmen blokeres, så knapperne ikke kan benyttes.
Fluorescerende baggrundsbelysning med lang levetid
opretholder skærmens lysstyrkeniveau over tid, fordi
LCD-skærmens design undgår det fald i lysstyrke, som
skærme af CRT-typen oplever med alderen. Denne
energibesparende teknologi giver også et skarpt
display, som er fri for den irriterende flimren, der ofte
forekommer på traditionelle CRT- skærme. Dette gør
det muligt at bruge LCD-skærmen i længere tid uden
at anstrenge øjnene.

Fleksibelt design
Det alsidige design gør, at disse skærme automatisk
accepterer NTSC- og PAL-signalformater og
strømforsyningsspænding fra 90 til 256 VAC. Det
kompakte udseende gør den højtydende Bosch-serie
til de perfekte farveskærme til anvendelsesområder,
hvor der kun er lidt plads. Med en bred synsvinkel kan



disse skærme nemt vises, hvad enten de er placeret på
et skrivebord, monteret på et standard VESA-
vægbeslag eller er rackmonteret i et standard EIA-rack.

Certificeringer og godkendelser

 

Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Overholder FCC afsnit 15, ICES-003 og CE-
regulativer

Produktsikkerhed Er i overensstemmelse med EU-lovgivning,
UL-, CSA-, EN- og IEC-standarder

Område Certificering

Europa CE

Bestillingsoplysninger

UML-172-90 17" LCD farvefladskærm
17" (432 mm), 1280 x 1024 pixel, typisk 500 TV-linjer,
160° vandrette og 160° lodrette synsvinkler
Ordrenummer UML-172-90

UML-192-90 19" LCD farvefladskærm
19" (483 mm), 1280 x 1024 pixel, typisk 500 TV-linjer,
160° vandrette og 160° lodrette synsvinkler
Ordrenummer UML-192-90

UML‑202‑90 20" LCD-farveskærm
20" (501 mm), 1600 x 1200 pixel, typisk 500 TV-linjer,
178° vandrette og 178° lodrette synsvinkler
Ordrenummer UML-202-90

Tilbehør

UMM-LW-20B fast vægbeslag
Fast vægbeslag til LCD-fladskærme, sort
Ordrenummer UMM-LW-20B

UMM-LW-30B vægbeslag, der kan drejes/vippes
Vægbeslag til LCD-fladskærme, som kan drejes/vippes,
sort
Ordrenummer UMM-LW-30B
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