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u Nagy felbontású – 500 TVL, 1600 x 1200
(UML-202-90) vagy 1280 x 1024 (UML-192-90 és
UML-172-90) – kép

u Kép-a-képben vagy osztott képernyős funkció, a
videofelvételek PC-képernyőn való megtekintéséhez

u Analóg RGB, digitális DVI és digitális HDMI
bemenetek

u Két (2) BNC videobemenet és hurkolt kimenetek

u Y/C (S-video), hurkolt video- és hangbemenetek

A Bosch nagy teljesítményű LCD-monitorainak családja
nagy felbontású (SXGA / UXGA), nagy teljesítményű
folyadékkristályos kijelzővel (LCD) ellátott,
videofelvételek megjelenítésére alkalmas monitorokból
áll. Az ergonomikus és esztétikus külsejű, korszerű
monitorok színes TFT-képernyőt foglalnak magukban,
aktív mátrixos LCD-panellel. A CCTV biztonsági piacra
tervezett Bosch nagy teljesítményű LCD-monitorok két
hurkolt kompozit videobemenettel, két hurkolt
audiobemenettel és egy hurkolt Y/C bemenettel
rendelkeznek.

Főbb funkciók

Rugalmas illeszthetőség
Ezek a monitorok analóg RGB móddal, digitális DVI
bemenettel és HDMI (nagy felbontású multimédia)
bemenettel rendelkeznek, hogy csatlakoztathatók
legyenek a biztonsági területen alkalmazott
számítógépekhez és digitális videoeszközökhöz. A
többféle bemenetet kínáló funkció mellett további
előnyként a monitor „kép-a-képben” funkcióval is
rendelkezik. Ez lehetővé teszi bármely kompozit video
vagy Y/C bemenetnek a RGB/DVI/HDMI bemenettel
ellátott kijelzőkre való csatlakoztatását is.

Professzionális funkciók
A biztonsági őr képernyőn megjelenő (több nyelven
elérhető) felhasználóbarát menükkel és vezérlőkkel
adhatja meg a szokásos megjelenítési beállításokat.
A nagyobb biztonság érdekében zárolható a monitor
előlapja, azaz letilthatók az előlap vezérlőgombjai. A
hosszú élettartamú fluoreszkáló háttérvilágítás az idő
múltával is változatlanul megőrzi a fényerőt, mivel az
LCD-monitoroknál kiküszöbölték a régi CRT-
monitoroknál tapasztalható fényerőcsökkenést. Az
energiatakarékos technológiának köszönhetően a
monitor képe éles, nem villog, mint a CRT-monitorok
képe, így az LCD-monitort hosszabb ideig nézheti
anélkül, hogy elfáradna a szeme.

Sokoldalú kivitel
Rugalmas tervezésének köszönhetően ezek a
monitorok automatikusan fogadják az NTSC és PAL
jelformátumokat, és 90-256 V AC között bármilyen
feszültségen használhatók. A kis méretüknek
köszönhetően a Bosch nagy teljesítményű termékei
ideális megoldást nyújtanak, ha nagy képernyőjű színes
monitorokra van szükség, de kevés a hely. A nagy
látószögek széles választékával a monitorok az



íróasztalra helyezve, szabványos VESA fali konzolra
vagy szabványos EIA állványra szerelve egyaránt
kényelmesen nézhetők.

Tanúsítványok és engedélyek

 

Elektromágneses
kompatibilitás (EMC)

Megfelel az FCC 15. része, az ICES-003, és
a CE szabályozásainak

Termékbiztonság Megfelel a CE előírásoknak és az UL, CSA,
EN és IEC szabványoknak

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Rendelési információ

UML-172-90 17” képátlójú színes síkképernyős LCD-mo-
nitor
17" (432 mm) színes LCD-monitor, 1280 X 1024
felbontás, VGA, DVI, HDMI, CVBS, audió, 120/230 V
AC, 50/60 Hz
Rendelésszám UML-172-90

UML-192-90 19” képátlójú színes síkképernyős LCD-mo-
nitor
19" (483 mm) színes LCD-monitor, 1280 X 1024
felbontás, VGA, DVI, HDMI, CVBS, audió, 120/230 V
AC, 50/60 Hz
Rendelésszám UML-192-90

UML‑202‑90 20” képátlójú színes síkképernyős LCD-mo-
nitor
20" (501 mm) színes LCD-monitor, 1600 X 1200
felbontás, VGA, DVI, HDMI, CVBS, audió, 120/230 V
AC, 50/60 Hz
Rendelésszám UML-202-90

Hardvertartozékok

UMM-LW-20B falra szerelhető konzol
Falra szerelhető konzol síkképernyős LCD-
monitorokhoz, fekete
Rendelésszám UMM-LW-20B

UMM-LW-30B forgatható/dönthető fali konzol
Forgatható/dönthető fali konzol síkképernyős LCD-
monitorokhoz, fekete
Rendelésszám UMM-LW-30B
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