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u 500 TVL med høy oppløsning, 1600 x 1200
(UML-202-90) eller 1280 x 1024 (UML-192-90 og
UML-172-90)–bilde

u Bilde-i-bilde- eller delt skjerm-funksjon for å vise
video på PC-skjermen

u Analog RGB, digital DVI og digitale HDMI-innganger

u To (2) kompositte BNC-innganger og sløyfeutganger

u Y/C (S-video) og sløyfevideo- og lydinnganger

Bosch-familien til LCD monitorene med høy ytelse har
høy oppløsning (SXGA/UXGA) og er LCD
videomonitorer med høy ytelse. Disse toppmoderne
monitorene med ergonomisk og elegant design
inneholder et LCD panel med aktiv matrise, med en
tynn filmtransistor i farger (TFT). LCD monitorene med
høy ytelse fra Bosch som er utformet for det
profesjonelle ITV-sikkerhetsmarkedet, inneholder to
gjennomsløyfede kompositte videoinnganger, to
gjennomsløyfede lydinnganger og én gjennomsløyfet
Y/C-inngang.

Funksjoner

Fleksibelt grensesnitt
Disse monitorene omfatter en analog RGB-modus, en
digital DVI-inngang og en HDMI-inngang (high
definition multimedia) som passer til den økende
bruken av PCer og digitale videoenheter innenfor
sikkerhetsovervåkning. Monitoren inneholder en bilde-
i-bilde-funksjon, noe som gir bedre kapasitet for flere
innganger. De kompositte video- eller Y/C-inngangene
kan også settes inn i RGB/DVI/HDMI-skjermen.

Funksjoner med profesjonell utforming
En sikkerhetsansvarlig person kan foreta
standardjusteringer av monitorparameterne med
brukervennlige valg som vises ved hjelp av
skjermmenyer (tilgjengelig på flere språk) og
frontpanelkontroller.
Som ekstra sikkerhet har monitoren også en
sperrefunksjon på frontpanelet som deaktiverer
kontrollknappene på frontpanelet. Fluorescerende
motlys med lang levetid opprettholder monitorens
lysstyrkenivå over tid, siden utformingen til LCD
monitoren forhindrer at lysstyrken reduseres med
tiden slik som for monitorer av CRT typen. Denne
energisparende teknologien gir deg også en klar
skjerm, helt uten ubehagelig flimmer som kan
forekomme på vanlige CRT monitorer. Derfor kan du
bruke LCD monitoren i lengre tid uten at det gir ekstra
belastning på øynene.

Allsidig utforming
Disse monitorene godtar NTSC- og PAL-signalformater
automatisk og strømforsyningsnivåer fra 90 til 256 VAC
fordi de har en allsidig utforming. Fargemonitorene
med høy ytelse fra Bosch er det beste alternativet for
bruksområder som krever store skjermer og har
begrenset plass. Disse monitorene som har mange



forskjellige visningsvinkler, er enkle å bruke enten de
plasseres på bordet eller monteres med en standard
VESA-veggmontering. Et stativ kan også monteres i et
standard EIA-stativ.

Sertifiseringer og godkjenninger

 

Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Samsvarer med FCC del 15, ICES-003 og
EU-forskrifter

Produktsikkerhet Samsvarer med EU-forskrifter, UL-, CSA-,
EN- og IEC-standarder

Region Sertifisering

Europa CE

Bestillingsinformasjon

UML-172-90 17" LCD-fargemonitor
17" (432 mm), 1280 x 1024 piksler, 500 TV-linjer
(typisk), visningsvinkler: 160° horisontalt og 160°
vertikalt
Ordrenummer UML-172-90

UML-192-90, 19" LCD fargemonitor
19" (483 mm), 1280 x 1024 piksler, 500 TV-linjer
(typisk), visningsvinkler: 160° horisontalt og 160°
vertikalt
Ordrenummer UML-192-90

UML‑202‑90 20" LCD fargemonitor
20" (501 mm), 1600 x 1200 piksler, 500 TV-linjer
(typisk), visningsvinkler: 178° horisontalt og 178°
vertikalt
Ordrenummer UML-202-90

Maskinvaretilbehør

UMM-LW-20B, fast veggmontering
Fast veggmontering for flatskjerm LCD monitorer, svart
Ordrenummer UMM-LW-20B

UMM-LW-30B, veggmontering som kan dreies/vippes
Veggmontering som kan dreies/vippes, for flatskjerm
LCD monitorer, svart
Ordrenummer UMM-LW-30B
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