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u Högupplöst – 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90)
eller 1280 x 1024 (UML-192-90 och UML-172-90) –
bild

u Funktion för bild-i-bild och delad bild för visning av
video på datorskärmar

u Analog RGB-, digital DVI- och digital HDMI-ingångar

u Två (2) komposit-BNC-ingångar och seriekopplade
utgångar

u Y/C (S-video) och seriekopplade video- och
ljudingångar

Boschs utbud av LCD-monitorer med hög prestanda
består av högupplösta SXGA / UXGA-LCD-
videomonitorer (liquid crystal display) med höga
prestanda. De här ergonomiska och eleganta
monitorerna med den senaste tekniken har en TFT-
LCD-skärmmed aktiv matris och färg. Boschs
högpresterande LCD-monitorer är utformade för den
professionella CCTV-säkerhetsmarknaden med två
seriekopplade kompositvideoingångar, två
seriekopplade ljudingångar och en seriekopplad Y/C-
ingång.

Funktioner

Flexibelt gränssnitt
De här monitorerna har ett analogt RGB-läge, en digital
DVI-ingång och en HDMI-ingång (high definition
multimedia) för den allt större användningen av
datorer och digitala videoenheter i
säkerhetstillämpningar. Monitorn har en "bild-i-bild"-
funktion för bättre kapacitet för fler ingångar. Det här
gör att alla kompositvideo- och Y/C-ingångar kan sättas
in RGB/DVI/HDMI-ingångsvisningen.

Funktioner utformade för proffs
Säkerhetsansvariga kan göra standardjusteringar av
parametrarna för monitorvisning med användarvänliga
alternativ som visas i menyer på skärmen (på flera
olika språk) och kontroller på frontpanelen.
För bättre säkerhet har monitorn en spärrfunktion på
frontpanelen som inaktiverar frontpanelens
kontrollknappar. Med den fluorescerande
bakgrundsbelysningen med lång livslängd bibehålls
ljusstyrkan under lång tid eftersom LCD-monitorns
design förhindrar att den försämras med tiden på
samma sätt som för CRT-monitorer. Den här
energisparande tekniken ger en skarp bild utan det
flimmer som förknippas med traditionella CRT-
monitorer, vilket resulterar i att LCD-monitorn kan
användas under längre tid utan att du blir trött i
ögonen.

Praktisk konstruktion
Den praktiska designen gör att de här monitorerna kan
hantera NTSC- och PAL-signalformat automatiskt,
liksom ingångsspänning från 90 till 256 V AC. En
kompakt utformning gör Boschs högpresterande
färgmonitorserie det utmärkta valet för tillämpningar
på stora skärmar, med begränsat utrymme. Med en
bred visningsvinkel kan du lätt titta på monitorn,



oavsett om den är placerad på ett skrivbord, fäst på en
vägg med VESA-standardhållare eller fäst i rack med
EIA-standardrack.

Certifikat och godkännanden

 

Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

Överensstämmer med FCC Del 15,
ICES-003 och CE-normer

Produktsäkerhet Uppfyller CE-krav, UL-, CSA-, EN- och IEC-
standarder

Region Certifiering

Europa CE

Beställningsinformation

UML-172-90 17-tums LCD-färgmonitor
17 tum (432 mm), 1280 x 1024 bildpunkter, 500 TV-
linjer normalt, 160° vågrät och 160° lodrät
visningsvinkel
Ordernummer UML-172-90

UML-192-90 19-tums LCD-färgmonitor
19 tum (483 mm), 1280 x 1024 bildpunkter, 500 TV-
linjer normalt, 160° vågrät och 160° lodrät
visningsvinkel
Ordernummer UML-192-90

UML‑202‑90 20-tums LCD-färgmonitor
20 tum (501 mm), 1600 x 1200 bildpunkter, 500 TV-
linjer normalt, 178° vågrät och 178° lodrät
visningsvinkel
Ordernummer UML-202-90

Hårdvarutillbehör

UMM-LW-20B fast väggfäste
Fast väggfäste för platta LCD-monitorer, svart
Ordernummer UMM-LW-20B

UMM-LW-30B vrid-/vinkelbart väggfäste
Vrid-/vinkelbart väggfäste för platta LCD-monitorer,
svart
Ordernummer UMM-LW-30B
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