
Eenvoudig aanpasbare 
instellingen
Instellingen zoals video-indeling 
en camera-opties kunnen
handmatig worden aangepast 
met de meegeleverde 
afstandsbediening of de remove, 
gebruiksvriendelijke webinterface.

 

Veilige investering aangezien er een breed scala 
aan camera's wordt ondersteund
De DuraVision FDF4627W-IP-monitor ondersteunt IP-camera's 
met ONVIF-pro�el S voor �exibele montage en gegarandeerde 
compatibiliteit met allerlei producten. De cameraprotocollen van 
Axis (VAPIX) en Panasonic zorgen voor nog meer compatibiliteit.
Zie voor meer informatie over compatibele ONVIF-camera's 
eizoglobal.com/i/ip-camera

IP-decodingmonitor van 46”

Hoogwaardige IP-decoderingstechnologie met meerdere 
cameraaansluitingen op een grote monitor van 46’’

HUB

LAN-kabel

Ondersteunt
maximaal 16 IP-
camera's

Hoogwaardige decoderingstechnologie
De monitor is voorzien van decoderingstechnologie, zodat 
het beeld zonder vertraging wordt getoond en trouw is aan 
de brondata. Daardoor is een extra decoder niet meer
nodig. 

Eenvoudige VESA-montage zonder pc
De DuraVision FDF4627W-IP kan met een VESA-houder aan
de muur of het plafond worden bevestigd. De monitor werkt
ook zonder pc, waardoor de montage minder tijd, geld en
moeite kost en er minder kabels nodig zijn.

Efficiënt videomanagement op één monitor 
Op de grote 46’’ monitor kunnen de beelden van tot wel
zestien IP-camera's worden getoond die via LAN zijn
aangesloten. Er is dan ook voldoende ruimte voor beelden 
van meerdere videofeeds. Het beeld wordt rechtstreeks
weergegeven, waardoor de operator meteen kan reageren 
op een situatie.

Indelingsopties voor meerdere beelden

Camera-
instelling

EIZO Europe: 

Austria♦www.eizo.at
Belgium & Luxembourg♦www.eizo.be
Czech Republic♦www.eizo.cz  

 

Germany♦www.eizo.de
Hungary♦www.eizo.hu
Italy♦www.eizo.it  

 

Slovakia♦www.eizomonitor.sk 
The Netherlands♦www.eizo.nl
United Kingdom♦www.eizo.co.uk  

1 beeld            3 beelden                   4 beelden                   
 

 
 8 beelden                   9 beelden            16 beelden



Scherper beeld dankzij Smart Resolution
Met Smart Resolution-technologie voor onscherptereductie
wordt de weergegeven inhoud op scherpte geanalyseerd. Ruis
wordt onderdrukt, terwijl vage gebieden worden gecorrigeerd.
Zo ontstaat een scherper, duidelijker beeld. Voor beelden met
veel diepte wordt de voorgrond sterker scherpgesteld, zodat
een realistisch gevoel van scherpte wordt gecreëerd.

 

Uitstekende leesbaarheid
Dankzij de maximale helderheid van 700 cd/m2 en de
contrastverhouding van 4000:1 is het beeld ook duidelijk 
bij diverse lichtcondities.

Ruisvermindering
Met de ruisonderdrukkingstechnologie wordt de hoeveelheid 
blokruis door videocompressie geminimaliseerd.

Flikkervrij beeld
Met de LED-backlight kan de helderheid zo worden ingesteld 
dat �ikkeringen niet meer zichtbaar zijn. Dat draagt in hoge 
mate bij aan het voorkomen van oogmoeheid die kan ontstaan 
bij langdurig kijken naar de monitor.

Brede kijkhoeken
De DuraVision FDF4627W-IP is voorzien van een mat VA 
paneel met brede kijkhoeken. Dat levert vanuit elke hoek een
minimaal kleur- en contrastverloop op. Zo worden de kleuren
heel precies weergegeven en is het beeld tot aan alle hoeken
duidelijk zichtbaar.

Smart Resolution aan

Smart Insight uit
Smart Insight uit

Smart Insight aan

Scherm met smalle kijkhoeken VA-scherm

S P E C I F I C A T I E S

VMS

Voorbeeld: Automatische aanpassing van de beeldlay-out als er een
keycard wordt gebruikt.

Zwart

VA

LED

46” (116,8 cm)

1920 × 1080

1018,1 × 572,7 mm

0,530 × 0,530 mm

16,77 miljoen

178°, 178°

700 cd/m2

4000:1 

6,5 ms (grijs-naar-grijs)

IP-Kamera: J-45 
PC: HDMI x 1

HDMI: 31 - 68 kHz, 49 - 61 Hz
(VGA-tekst: 69 - 71 Hz)

IEEE802.3ab(1000BASE-T)/
IEEE802.3u(100BASE-TX)

USB (A-connector) × 2

USB 2.0

AC 100 - 120 V / AC 200 - 240 V, 50/60 Hz

120 W

Minder dan 6 W (Quick start UIT), 
Minder dan 26 W (Quick start AAN)

Dag, nacht

1067 × 622,5 × 80,4 mm

20 kg/44,1 lbs

400 × 200 mm

0 - 40 °C

20 - 80%
 

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

Installatiehandleiding, afstandsbediening 
met batterij, CDROM (gebruikshandleiding),
netsnoer (alleen -CN)

Twee jaar

Kleur behuizing

Schermtype

Backlight

Formaat

Native resolutie

Zichtbare beeldgrootte (h x v)

Puntafstand

Weergavekleuren

Kijkhoeken (h/v, typisch)

Helderheid (typisch)

Contrastratio (typisch)

Responstijd (typisch)

Signaalingangen
 

Digitale scanfrequentie (h/v)
 

LAN-kabel
 

USB-functie

USB-standaard

Voedingsvereisten

Maximaal energieverbruik

Stand-bymodus
 

Vooraf ingestelde modi

Afmetingen (liggend b × h × d)

Nettogewicht

Montage (VESA-standaard)

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfsvochtigheid 
(R.V., niet-condenserend)

Certificering en normen 
(neem contact op met EIZO voor de
meest recente informatie)

Meegeleverde accessoires 
(kan per land verschillen – neem
contact op met EIZO voor meer
informatie)

Garantie

Met 10-bits conversieZonder 10-bits conversie

Zicht bij weinig licht met Smart Insight
Met de beeldverbeteringstechnologie Smart Insight worden
donkere en slecht zichtbare delen van het beeld automatisch
gedetecteerd. Vervolgens wordt de helderheid per pixel 
aangepast, waardoor het totaalbeeld lichter wordt zonder 
in teboeten op realistische diepte.

Instelbare reacties op gebeurtenissen in VMS
De API van de monitor ondersteunt integraties op maat, zoals 
bijvoorbeeld met het lokale videomanagementsysteem (VMS). 
Op deze manier is het mogelijk om automatische reacties op 
bepaalde gebeurtenissen te con�gureren.

 
Geoptimaliseerde camera-instellingen
U kunt voor maximaal 4 camera's Smart Insight en Smart
Resolution los instellen, ongeacht de verdere cameralay-out.
Dat is handig als er camera's in omgevingen met verschillende
lichtomstandigheden zijn geplaatst.

Vooraf ingestelde dag- en nachtmodi
De vooraf ingestelde modi voor dag en nacht zijn geoptimaliseerd 
om beelden weer te geven onder de verschillende omgevingsom-
standigheden door de dag heen. Met de meegeleverde afstands-
bediening kunt u met een druk op een knop schakelen tussen 
deze modi.

Vloeiend beeld
De monitor reproduceert vloeiende beelden door een 8-bits
ingangssignaal in de monitor te converteren naar 10-bits en 
de optimale kleurwaarden op te zoeken in een 10-bits LUT. 
De geoptimaliseerde gegevens worden vervolgens weer
geconverteerd naar een 8-bits uitgangssignaal, met betere 
kleurgradaties als gevolg. Dat maakt het detecteren en onder-
scheiden van personen en objecten makkelijker.

 
Ingebouwde voeding
Er is een AC-voeding ingebouwd zodat u maar één snoer 
nodig hebt.

Gegevensbeveiliging voor live-data
Omdat het systeem zonder computer werkt, geeft de decoder-
monitor op de weergavelocatie alleen de doorgegeven live-
stream weer, zonder deze tussentijds op te slaan. Het wordt 
daardoor bijvoorbeeld moeilijker om livebeelden in de open-
bare ruimte ongeoorloofd op te nemen of af te tappen.

2 jaar garantie bij een gebruik van 24 uur per dage
De monitor is bedoeld voor 24 uur gebruik per dag. 
U krijgt twee jaar fabrieksgarantie, voor langdurige
betrouwbaarheid.

Zie voor meer informatie over de cameracompatibiliteit www.eizoglobal.com/i/ipcamera/


