
46" IP Decoding Monitor

Nagy teljesítményű IP-dekódolási technológiával ellátott, több
videokamera csatlakoztatására alkalmas, nagyméretű, 46 colos monitor

Egyszerű telepítés számítógép nélkül
A VESA-szabvány szerinti telepítést támogató DuraVision FDF4627W-IP monitor a falra és a mennyezetre egyaránt felszerelhető. Mivel a készülék 
használatához nem szükséges számítógép, jelentősen csökkenthető a telepítés idő-, költség- és munkaigénye, valamint a kábelek elrendezése is 
kevesebb bonyodalommal jár.
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All you need is the monitor ...



Élesebb képek Outline Enhancer technológiával
Az elmosódottság csökkentésére szolgáló Outline Enhancer technológia
elemzi a megjelenített tartalmat, és az élesebb, tisztább képek érdekében
gondoskodik róla, hogy a zaj a homályosabb részek kijavításakor se
erősödjön fel. Az előtérben levő tárgyak a valódi mélységélesség 
érdekében erősebb fókuszt kapnak.

Outline Enhancer technológiával

Outline Enhancer nélkül

Biztonság valós idejű adatok esetén is
A számítógép nélküli muködésnek köszönhetően a dekódoló-monitor
a lejátszott videofolyamokat nem tárolja, hanem valós időben jeleníti
meg azokat. Így elkerülhető az engedély nélküli felvételek használata,
és például a nyilvános helyiségekbol származó videojelek rögzítése.

Beépített tápegység
A beépített, váltakozó áramú tápegységnek köszönhetően a monitor
csatlakoztatásához mindössze egyetlen hálózati kábel szükséges.

24 órás üzemeltethetőség, 2 év garancia
Ezt a kimagaslóan megbízható monitort kifejezetten 24 órás 
üzemeltetésre terveztük. Ennek alátámasztásaként 2 év garanciát
biztosítunk a készülékre.

Ház színe

Panel típusa

Háttérvilágítás

Méret

Natív felbontás

Látható képméret (Szé x Ma)

Képpont méret

Megjeleníthető színek száma

Látószög (vízszintesen/függőlegesen, 
jellemző érték)

Fényerő (jellemző érték)

Kontrasztarány (jellemző érték)

Reakcióidő (jellemző érték)

Bemeneti csatlakozók

Digitális beolvasási frekvencia
(vízszintes/függőleges)

Vezetékes LAN
 

USB funkció

USB-szabvány

Tápellátás

Maximális teljesítményfelvétel

Készenléti üzemmód

 

Gyárilag beállított üzemmódok

Méretek (fekve, Szé x Ma x Mé)

Nettó tömeg

Furatköz (VESA-szabvány szerint)

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom 
(relatív, nem lecsapódó)

Tanúsítványok és szabványok 
 

Mellékelt tartozékok

 

Garancia

M Ű S Z A K I  A D A T O K

Egyszerűen elvégezhető 
beállítások
A különböző beállítások, 
mint például a videoképek
elrendezése és a kameravezérlés
a mellékelt távvezérlővel manuálisan,
vagy a felhasználóbarát webes kezelőfelületen
keresztül végezhetők el.

Videokamera
vezérlés

Többképernyős elrendezési módok

Zajelnyomás
A monitor csökkenti a videotömörítés hatására keletkező képzajt.

Széles látószögek
A DuraVision FDF4627W-IP monitor széles látószögű, tökröző-
désmentes VA paneljének köszönhetően a kontraszt tetszőleges
szögbol nézve is alig változik, és csak minimális színeltérés 
tapasztalható. Így a pontos színvisszaadás és tiszta képmegjelenítés 
a teljes képernyőfelületen biztosított.

Szűk látószögű panel VA panel

Testre szabható, eseményalapú reakciókra alkalmas
videokezelő rendszer (VMS)
A monitor Web-API alkalmazásprogramozási felülete a helyi video-
kezelő rendszerbe (VMS) történő egyéni integrációt is támogatja. 
Ezáltal a monitor eseményalapú, illetve ütemezés szerinti, automatikus 
reakciók végrehajtására is alkalmas. Mindemellett, RTSP esetén a 
monitor közvetlenül csatlakoztatva (Direct URI) is működtethető. 

Példa: Automatikus elrendezés, illetve képcsere kulcskártya használatával.

Gyárilag beállított nappali és éjjeli üzemmódok
A nappali és éjjeli üzemmódokat úgy állították be, hogy a különböző
napszakok eltérő fényviszonyai mellett is tökéletes megjelenítést
nyújtsanak. A felhasználó a mellékelt távvezérlő segítségével
kapcsolhat át az egyes üzemmódok között.

Egyenletes képmegjelenítés
A monitor a képek egyenletes megjelenítése érdekében a 8 bites
bemeneti jeleket 10 bitesre konvertálja, az optimális színértékeket
pedig a 10 bites keresőtáblából (LUT) választja ki. Az optimalizált
adatok végül ismét 8 bites kimeneti jellé változnak, így a színárnyalatok
megjelenítése fokozatmentes marad. Ez különösen a nehezen meg-
különböztethető személyek és objektumok azonosításakor hasznos.

10 bites konvertálással10 bites konvertálás nélkül

1 képernyő 3 képernyő 4 képernyő

8 képernyő 9 képernyő 16 képernyő

VMS

A kompatibilis videokamerák listájáért látogasson el a következo weboldalra:
www.eizoglobal.com/i/ip-camera/

Low Light Correction: a sötétebb területek
tökéletes megjelenítése
A Low Light Correction technológia automatikusan érzékeli a sötét és 
életlen képterületeket, és az egyes képpontok fényerejének szabályozásával
optimalizálja azokat. A sötét területeket világosításával a valódi
képmélység érzetét kelti. Ezáltal a gyengén megvilágított területek is
jól kivehetők.

Optimalizálható videokamera beállítások
A Low Light Correction és Outline Enhancer funkciók egyidejűleg 
akár 4 különböző videokamerához is egyedileg állíthatók be, függetlenül
a képelrendezés módjától. Ez különösen akkor hasznos, ha egyidejűleg 
több videokamerát alkalmaznak az eltérő fényviszonyokkal rendelkező 
környezetek meg�gyelésére.

Kitűnő leolvashatóság
A 700 cd/m2 fényerősség és a 4000:1 kontrasztarány változó
környezeti fényviszonyok esetén is kiváló leolvashatóságot nyújt.

Nagy teljesítményű dekódolási technológia
A monitor dekódolási technológiájának köszönhetően a képek
késleltetés nélkül, és az eredeti forrásadatoknak megfelelő módon
jelennek meg. Így nem szükséges további dekódoló használata.

Biztonságos befektetés a széles körű
videokameratámogatásnak köszönhetően
Az ONVIF Pro�le S szabvány szerinti IP videokamerák használatát
támogató DuraVision FDF4627W-IP dekódoló monitor rugalmas
telepítést tesz lehetővé, és számtalan különböző termék csatlakoztatása
mellett is megbízható működést nyújt. Az Axis (VAPIX) és Panasonic
videokamera-protokollok támogatása az eddigieknél is szélesebb körű
felhasználást biztosít.
A kompatibilis videokamerák listájáért látogasson el a következő weboldalra: 
www.eizoglobal.com/i/ip-camera/

A videofelvételek hatékony kezelését lehetővé tevő, 
nagyméretű képernyő
A monitorhoz LAN-kábelen keresztül akár 16 különálló IP biztonsági
videokamera is hozzácsatlakoztatható, a nagyméretű, 46 colos
képernyő a különböző videofelvételek akár egyidejű megjelenítéséhez
is elegendő helyet biztosít. Mivel a felvételek valós időben jelennek
meg, a kezelőszemélyzet tagjai gyorsan kiértékelhetik a folyamatban
lévő eseményeket.

Akár 16 IP videokamera 
is csatlakoztatható

Switch

LAN cable

Low Light Correction 
funkció nélkül

Low Light Correction funkcióval

Fekete

VA

LED

46" (116,8 cm)

1920 x 1080

1018,1 x 572,7 mm

0,530 × 0,530 mm

16,77 millió

178°, 178°

700 cd/m2

4000:1

6,5 ms (szürke-szürke váltás)

IP videokamera: RJ-45 / PC:HDMl x 1

HDMI: 31-68 kHz/49-61 Hz 
(VGA Text mód: 00-71 Hz)

IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/
IEEE 802.3u (100BASE-TX)

USB („A” aljzat) x 2

USB 2.0

100-120 V (váltakozó áram) / 200-240 V
(váltakozó áram), 50/60 Hz

120 W

6 W nál kevesebb (meghatározandó)
(kikapcsolt gyors indítással) / 26 W-nál kevesebb
(meghatározandó) (bekapcsolt gyors indítással)

Éjjeli, nappali

1067 x 622,5 x 80,4 mm

19,6 kg / 43,2 Ibs

400 × 200 mm

0–40 °C

20–80 %

CB, CE, cTUVus, FCC-A, Canadian, ICES-003-A, 
VCCI-A, CCC, RoHS, WEEE, China RoHS

Üzembe helyezési útmutató, távvezérlő 
elemmel, CD-ROM (Használati útmutató), 
tápkábel (kizárólag CN)

2 év

Korlátlan számú kamera csatlakoztatható RTSP (=valós ideju folyam protokoll) esetén.
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