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u Εικόνα 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90) ή
1280 x 1024 (UML-192-90 και UML-172-90) υψηλής
ανάλυσης

u Λειτουργία εικόνας σε εικόνα ή διαχωρισμένης
οθόνης για προβολή βίντεο στην οθόνη του
υπολογιστή

u Αναλογική είσοδος RGB, ψηφιακή είσοδος DVI και
ψηφιακή είσοδος HDMI

u Δύο (2) είσοδοι σύνθετου σήματος BNC και έξοδοι
βρόχου διέλευσης

u Y/C (S-video) και είσοδοι βίντεο και ήχου βρόχου
διέλευσης

Η οικογένεια μόνιτορ LCD υψηλής απόδοσης της Bosch
είναι μόνιτορ προβολής βίντεο οθόνης υγρών
κρυστάλλων (LCD) υψηλής απόδοσης, SXGA / UXGA)
υψηλής ανάλυσης. Διαθέσιμα με έναν εργονομικό και
αισθητικά ευχάριστο σχεδιασμό, αυτά τα μόνιτορ
προηγμένης τεχνολογίας περιλαμβάνουν μία έγχρωμη
οθόνη LCD ενεργής μήτρας τρανζίστορ λεπτού
στρώματος (TFT). Σχεδιασμένα για την επαγγελματική
αγορά ασφαλείας CCTV, τα μόνιτορ LCD υψηλής
απόδοσης της Bosch περιλαμβάνουν δύο εισόδους
βίντεο σύνθετου σήματος σε διάταξη βρόχου, δύο
εισόδους ήχου σε διάταξη βρόχου και μία είσοδο Y/C
σε διάταξη βρόχου.

Περιγραφή λειτουργ.

Ευέλικτη διασύνδεση
Τα συγκεκριμένα μόνιτορ περιλαμβάνουν έναν τρόπο
λειτουργίας αναλογικού RGB, μία ψηφιακή είσοδο DVI
και μία είσοδο HDMI (πολυμέσα υψηλής ευκρίνειας) για
να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη χρήση υπολογιστών
και ψηφιακών συσκευών βίντεο σε εφαρμογές
ασφαλείας. Για τη βελτίωση της δυνατότητας πολλαπλών
εισόδων, το μόνιτορ περιλαμβάνει μία λειτουργία

“εικόνας σε εικόνα”. Αυτή επιτρέπει επίσης την
εισαγωγή οποιασδήποτε εισόδου σύνθετου βήματος
βίντεο ή Υ/C στην οθόνη εισόδου RGB/DVI/HDMI .

Χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για τον επαγγελματία
Ένας αξιωματικός ασφαλείας μπορεί να
πραγματοποιήσει τυπικές ρυθμίσεις σε παραμέτρους της
οθόνης του μόνιτορ, με φιλικές για το χρήστη επιλογές
που εμφανίζονται με χρήση των προβαλλόμενων στην
οθόνη μενού (διαθέσιμων σε πολλές γλώσσες) και των
στοιχείων ελέγχου του πίνακα της πρόσοψης.
Για πρόσθετη ασφάλεια, το μόνιτορ περιλαμβάνει ένα
χαρακτηριστικό φραγής του πίνακα της πρόσοψης, που
απενεργοποιεί τα κουμπιά ελέγχου του μπροστινού
πίνακα. Ο οπίσθιος φωτισμός φθορισμού μεγάλης
διάρκειας ζωής διατηρεί το επίπεδο φωτεινότητας του
μόνιτορ κατά την πάροδο του χρόνου, καθότι ο
σχεδιασμός του μόνιτορ LCD αποφεύγει την
υποβάθμιση της φωτεινότητας που παρατηρείται με την
πάροδο του χρόνου με τα μόνιτορ τύπου CRT. Η
συγκεκριμένη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας
διασφαλίζει επίσης ευκρίνεια οθόνης, χωρίς το
ενοχλητικό "τρεμούλιασμα" που κυριαρχεί στα



παραδοσιακά μόνιτορ CRT, επιτρέποντας τη χρήση του
μόνιτορ LCD για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με
ελάχιστη ή καμία κόπωση για τα μάτια.

Πολυχρηστικός σχεδιασμός
Ο πολυχρηστικός σχεδιασμός επιτρέπει στα
συγκεκριμένα μόνιτορ να δέχονται αυτόματα
μορφότυπα σήματος NTSC και PAL, καθώς και τάσεις
παροχής τροφοδοσίας από 90 έως 256 VAC. Το
συμπαγές στυλ καθιστά τη γραμμή High Performance
της Bosch την καλύτερη επιλογή έγχρωμων μόνιτορ για
εφαρμογές ευρείας οθόνης περιορισμένου χώρου. Με
μία γωνία προβολής μεγάλου εύρους, η
παρακολούθηση των συγκεκριμένων μόνιτορ είναι
εύκολη, είτε είναι τοποθετημένα πάνω στην επιφάνεια
ενός γραφείου, είτε στερεωμένα σε μία τυπική διάταξη
επιτοίχιας στήριξης VESA, είτε τοποθετημένα σε μία
τυπική διάταξη σε μορφή ικριώματος EIA.

Εγκρίσεις χωρών

 

Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC)

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς FCC
Τμήμα 15, ICES-003, και CE

Ασφάλεια προϊόντος Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς CE, και
τα πρότυπα UL, CSA, EN και IEC

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Πληροφορίες παραγγελίας

Μόνιτορ έγχρωμης οθόνης LCD 17 ιντσών UML-172-90
Έγχρωμο μόνιτορ LCD 17 ιντσών (432 mm), ανάλυση
1280 X 1024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ήχος,
120/230 VAC, 50/60 HZ
Αρ. παραγγελίας UML-172-90

Μόνιτορ έγχρωμης οθόνης LCD 19 ιντσών UML-192-90
Έγχρωμο μόνιτορ LCD 19 ιντσών (483 mm), ανάλυση
1280 X 1024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ήχος,
120/230 VAC, 50/60 HZ
Αρ. παραγγελίας UML-192-90

Μόνιτορ έγχρωμης οθόνης LCD 20 ιντσών UML‑202‑90
Έγχρωμο μόνιτορ LCD 20 ιντσών (501 mm), ανάλυση
1600 X 1200, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ήχος,
120/230 VAC, 50/60 HZ
Αρ. παραγγελίας UML-202-90

Αξεσουάρ υλικού

UMM-LW-20B Σταθερή διάταξη επιτοίχιας τοποθέτησης
Σταθερή διάταξη επιτοίχιας τοποθέτησης για μόνιτορ
LCD επίπεδης οθόνης, μαύρου χρώματος
Αρ. παραγγελίας UMM-LW-20B

UMM-LW-30B Διάταξη επιτοίχιας τοποθέτησης περιστρο-
φής/κλίσης
Διάταξη επιτοίχιας τοποθέτησης περιστροφής/κλίσης για
μόνιτορ LCD επίπεδης οθόνης, μαύρου χρώματος
Αρ. παραγγελίας UMM-LW-30B
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