CMTC1715

TFT Monitory

17” Barevný TFT Monitor
Speciální TFT monitor určený pro CCTV aplikace

z Robustní provedení včetně čelního skla pro bezpečnostní aplikace
z Funkce Obraz-v-obraze (PIP) pro současné zobrazení dvou vstupů
z Vysoký jas a rozlišení pro excelentní obraz
z Kovové provedení pro komerční aplikace v bezpečnostním sektoru
z Moderní design a praktické ovládání přes OSD menu

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením SXGA je speciálně navržen pro CCTV
bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven dvěma prosmyčkovanými BNC video
vstupy, S-VIDEO vstupem a DVI vstupem umožňující připojení k digitálním
záznamovým zařízením na PC-bázi. Funkce obraz-v-obraze umožňuje současné
zobrazení dvou vstupů (Video/Video; Video/DVI; Video/S-Video; S-Video/DVI). Monitor
je navíc vybaven dvěmi audio vstupy a výstupy a obsahuje integrované reproduktory.
S robustním kovovým pláštěm je monitor také vhodný pro náročné průmyslové
aplikace, kde světlo v místnosti vyžaduje vysoký jas a kontrast obrazu a kde je
požadováno vysoké rozlišení. Navíc poskytuje sledování ze všech úhlů pohledu.
Obrazovka má antireflexní skleněný filtr odolný proti poškrábání.
Tento TFT monitor nabízí množství výhod oproti standardním CRT monitorům , jako
například obraz bez blikání, menší potřebný prostor, oddělitelný stojan pro snadnou
montáž na stěnu, nízká spotřeba energie a delší životnost než CRT monitory.
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Rozměry

Technická data
Rozlišení
Kontrastní poměr
Jas
Barvy
Pozorovací úhel Horizontální, Vertikální
Rychlost odezvy
Napájení
Obnovovací frekvence
Video standard
Video signál
Zvuk
Vstupy
Výstupy
Hudební výkon
Připojení
Video vstupy (PIP)
Video výstup
OSD ovládání

OSD jazyky
Provozní teplota
Skladovací teplota
Materiál
Uchycení
Rozměry, pouze monitor (Š x V x H)
Panel
Schválení

SXGA, 1280 x 1024 pixelů
400:1
420 cd/m2
16.7 M
80/80°, 80/80°
8 ms
100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 W
(vestavěný napájecí zdroj)
H: 30 k ~ 80 kHz, V: 50 ~ 75 Hz
PAL/NTSC (automatické)
0.5 ~ 2 VPP / 75 Ohm; Y: 1 VPP, C: 0.3 VPP
2 vestavěné reproduktory, L+R
2 x audio vstup (RCA)
2 x audio vstup (RCA)
1 x sluchátkový (3.5 mm jack)
2 x 1.5 W / 8 Ohm, +/- 10%
2 x video vstup(BNC), 1 x S-video, 1 x DVI-I
2 x video výstup(BNC)
barvy, zabarvení, jas, kontrast, ostrost,
hlasitost, jazyk, scan (O/U), funkce obraz-vobraze (PIP)
Anglicky, Německy, Francouzsky, Italsky,
Španělsky, Polsky, Česky, Švédsky
5 ~ 35 °C
-25 ~ +60 °C
kovový, čelní panel: sklo
VESA standard (4 x M4; 100 x 100 mm)
37.4 x 31.8 x 6.25 cm
DIN ISO 13406-2, class II
FCC, CUL, CE

Objednací informace
Typ
Obj. číslo
CMTC1715 2GF3125-8AA

Popis
17" palcový barevný TFT Monitor

Hmotnost
8.5 kg
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