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u Yüksek çözünürlüklü –500 TVL, 1600 x 1200
(UML-202-90) veya 1280 x 1024 (UML-192-90 ve
UML-172-90) –görüntü

u PC ekranında video görüntüleme için Görüntü içinde
Görüntü veya bölünmüş ekran fonksiyonu

u Analog RGB, dijital DVI ve dijital HDMI girişleri

u İki (2) kompozit BNC girişi ve geçişli çıkışlar

u Y/C (S-video) ve geçişli video ve ses girişleri

Bosch yüksek performanslı LCD monitör ailesi, yüksek
çözünürlüklü SXGA / UXGA), yüksek performanslı sıvı
kristal ekran (LCD) video ekran monitörleridir.
Ergonomik ve estetik açıdan güzel bir tasarıma sahip
bu gelişmiş monitörler, renkli ince film transistörlü
(TFT) aktif matris LCD panel içerir. Profesyonel CCTV
güvenlik pazarı için tasarlanan Bosch Yüksek
Performanslı LCD monitörler, iki devre kompozit video
girişi, iki devre ses girişi ve bir devre Y/C girişi içerir.

Fonksiyonlar

Esnek arabirim
Bu monitörler, güvenlik uygulamalarında artan PC ve
dijital video aygıtları kullanımına uyum sağlamak için
bir analog RGB modu, bir Dijital DVI girişi ve bir HDMI
(yüksek çözünürlüklü çoğulortam) girişi içerir. Monitör,
çoklu giriş özelliğini geliştirmek için “görüntü içinde
görüntü” fonksiyonu içerir. Bu fonksiyon ayrıca,
herhangi bir kompozit video veya Y/C girişinin
RGB/DVI/HDMI giriş ekranına takılmasını sağlar.

Profesyoneller için tasarlanmış özellikler
Bir güvenlik memuru, ekran üzeri menüleri (birçok
dilde bulunmaktadır) ve ön panel kontrollerini
kullanarak, kullanıcı dostu seçimlerle birlikte
görüntülenen ekran parametrelerini izlemek için
standart ayarlar yapabilir.
Daha fazla güvenlik için monitör, ön panel kontrol
düğmelerini devre dışı bırakan bir ön panel kilitleme
özelliğine sahiptir. Uzun ömürlü floresan arka ışıklar,
monitörün parlaklık seviyesini korur, çünkü LCD
monitör tasarımı, eskiyen CRT türü monitörlerde
yaşanan parlaklık bozulmasını önler. Bu enerji
tasarruflu teknoloji ayrıca, geleneksel CRT
monitörlerde sık rastlanan can sıkıcı titreşim olmadan
net bir ekran sağlayarak, çok az göz yorgunluğuyla veya
göz yorgunluğu olmadan daha uzun süre LCD
kullanımına olanak tanır.

Çok yönlü tasarım
Çok yönlü tasarım, bu monitörlerin NTSC ve PAL sinyal
formatlarını otomatik olarak ve ayrıca 90 - 256 VAC
aralığında güç kaynağı gerilimlerini kabul etmesine
olanak tanır. Kompakt tasarım Bosch Yüksek
Performans serisini, geniş ekranlı, yer kısıtlaması olan
uygulamalar için en iyi seçim haline getirir. Geniş



görüntüleme açısı seçenekleriyle bu monitörler, ister
masa üzerinde, ister VESA standart bir duvara montaj
tertibatına veya standart bir EIA rafa monte edilmiş
olsun, rahatlıkla görüntülenebilirler.

Sertifikalar ve Onaylar

 

Elektromanyetik
Uyumluluk (EMC)

FCC Bölüm 15, ICES-003 ve CE
düzenlemeleriyle uyumludur

Ürün Güvenliği CE düzenlemeleri, UL, CSA, EN ve IEC
Standartlarıyla uyumludur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Sipariş Bilgileri

UML-172-90 17 inç Renkli LCD Ekran Monitör
17 inç (432 mm) renkli LCD monitör, 1280 X 1024
çözünürlük, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ses, 120/230 VAC,
50/60 HZ
Sipariş numarası UML-172-90

UML-192-90 19 inç Renkli LCD Ekran Monitör
19 inç (483 mm) renkli LCD monitör, 1280 X 1024
çözünürlük, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ses, 120/230 VAC,
50/60 HZ
Sipariş numarası UML-192-90

UML‑202‑90 20 inçlik Renkli LCD Ekran Monitör
20 inç (501 mm) renkli LCD monitör, 1600 X 1200
çözünürlük, VGA, DVI, HDMI, CVBS, ses, 120/230 VAC,
50/60 HZ
Sipariş numarası UML-202-90

Donanım Aksesuarları

UMM-LW-20B Sabit Duvar Montaj Düzeneği
Düz panel LCD monitörler için sabit duvar montaj
düzeneği, siyah
Sipariş numarası UMM-LW-20B

UMM-LW-30B Döner/Eğimli Duvar Montaj Düzeneği
Düz panel LCD monitörler için Döner/Eğimli duvar
montaj düzeneği, siyah
Sipariş numarası UMM-LW-30B
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