
46" IP Decoding Monitor

Vysoce výkonná dekódovací technologie, podpora
připojení k několika kamerám a velká 46“ obrazovka

Jednoduchá instalace pomocí držáku VESA a bez použití počítače
Monitor DuraVision FDF4627W-IP podporuje pro upevnění na stěnu nebo strop standardizovaný držák VESA. Nevyžaduje navíc pro svůj 
provoz počítač, což značně snižuje časovou,  �nanční a odbornou náročnost instalace a snižuje počet kabelů vedených po místnosti.
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Ostřejší obraz díky technologii Outline Enhancer
Technologie Outline Enhancer analyzuje zobrazovaný obsah
a automaticky upravuje neostré oblasti bez vzniku nežádoucího šumu. 
Výsledkem je ostřejší a jasnější obraz. Objekty v popředí jsou více 
zaostřeny v zájmu realistické hloubky ostrosti.

S funkcí Outline Enhancer

Bez funkce 
Outline Enhancer

Bezpečný přenos v reálném čase
Protože tento sledovací monitor nepotřebuje ke svému provozu
počítač, nejsou přenosy z jednotlivých kamer nikam ukládány. 
Tento fakt zabraňuje například neautorizovanému přístupu k 
záznamům z veřejných prostor.

Vestavěný zdroj napájení
Zdroj napájení je vestavěný do monitoru. K uvedení do provozu 
tak stačí jediný napájecí kabel.

Nepřetržitý provoz s dvouletou zárukou
Monitor byl navržen pro nepřetržitý provoz s vysokou spolehlivostí. 
Výrobce toto dokládá dvouletou záruční lhůtou.

Barva přístroje

Typ panelu

Podsvícení

Velikost

Nativní rozlišení

Viditelná plocha (Š × V)

Rozteč bodů

Zobrazitelné barvy

Pozorovací úhel
(horizontální/vertikální, typicky)

Jas (typicky)

Kontrastní poměr (typicky)

Doba odezvy (typicky)

Vstupní rozhraní

Bodová frekvence (hor./ver.)

LAN
 

Rozhraní USB

USB standard

Napájení

Maximální příkon

Pohotovostní režim

Přednastavené režimy

Rozměry (na šířku, Š × V × H)

Čistá hmotnost

Uchycení (VESA Standard)

Provozní teplota

Provozní vlhkost 
(rel., nekondenzující)

Certifikace a standardy

Dodané příslušenství

Záruka

T E C H N I C K É  Ú D A J E

Snadné nastavení
Nastavení monitoru, jako je 
rozvržení obrazu nebo ovládání 
kamer, lze upravit pomocí 
dodaného dálkového ovladače 
nebo prostřednictvím uživatelsky 
přívětivého, webového rozhraní pro 
vyšší �exibilitu.

Nastavení
kamery

Možnosti rozvržení více obrazovek

Potlačení šumu
Monitor obsahuje technologii pro zmírnění deformace obrazu 
vznikající komprimací dat videozáznamu.

Široký pozorovací úhel
Monitor DuraVision FDF4627W-IP obsahuje matný panel s maticí
IPS, která zajišťuje široký pozorovací úhel s minimálním barevným 
a kontrastním zkreslením. To zajišťuje přesnou reprodukci barev 
a dokonalou viditelnost ve všech oblastech obrazovky.

Panel s úzkým 
pozorovacím úhlem

Panel s maticí VA

Nastavitelná reakce systému VMS
Webové rozhraní monitoru podporuje plně kon�gurovatelnou 
integraci s místním systémem řízení sledování (VMS). Tato integrace 
umožňuje provozovateli systému přiřazení dílčích automatizovaných 
reakcí monitoru na základě přednastaveného časového rozvrhu nebo 
konkrétní události. Kromě toho je možné přímé spojení přes RTSP 
(direct - URI). 

Příklad: Automatická změna rozvržení obrazovky 
následkem použití přístupové karty.

S 10bitovou konverzíBez 10bitové konverze

1 obrazovka 3 obrazovky 4 obrazovky

8 obrazovky 9 obrazovky 16 obrazovky

Více informací o kompatibilitě s jednotlivými kamerami naleznete na webových
stránkách www.eizoglobal.com/i/ip-camera/

Lepší vyobrazení tmavých oblastí díky funkci 
Low Light Correction
Funkce Low Light Correction automaticky detekuje a následně 
optimalizuje tmavé a nejasné partie obrazu. Tyto partie se zjasňují, 
čímž je dosaženo jejich realističtějšího a hlubšího podání. Dochází 
tak k lepšímu monitorování oblastí s náročnými světelnými 
podmínkami.

Optimalizace nastavení kamer
Nastavení funkcí Low Light Correction a Outline Enhancer lze 
přizpůsobit až 4 různým připojeným kamerám ve kterémkoliv 
rozvržení. To je žádoucí především v případě, že se světelné 
podmínky v různých oblastech sledovaných kamerami liší.

Vynikající rozlišovací schopnosti
Vysoký jas 700 cd/m2  a vysoký statický kontrast 4000:1 nabízí 
vynikající rozlišovací schopnosti v okolních měnících se světelných 
podmínkách.

Vysoce výkonná dekódovací technologie
Pokročilá dekódovací technologie, která je součástí tohoto monitoru, 
zajišťuje, že obraz, který vidíte, věrně a bez zpoždění zachycuje 
skutečnost. Odpadá tak potřeba použití dodatečného dekodéru.

Garance dobré investice díky široké podpoře
různých modelů kamer.
Monitor DuraVision FDF4627W-IP podporuje rozhraní pro 
IP kamery podle protokolu ONVIF S. Je tak zajištěna �exibilita 
a kompatibilita se zařízeními různých výrobců. Podporuje navíc 
protokoly Axis (VAPIX) a Panasonic.
Více informací o kompatibilitě s jednotlivými kamerami naleznete na webových
stránkách www.eizoglobal.com/i/ip-camera/

 

Efektivní řízení zdrojů videa na velké obrazovce
Monitor je schopen zobrazení přenosu až z šestnácti různých 
bezpečnostních kamer IP připojených prostřednictvím síťového 
kabelu současně. Obrazovka disponuje úhlopříčkou 46 palců a 
poskytuje tak pro pohodlné zobrazení všech záznamů dostatečnou 
plochu. Přenos záznamů probíhá v reálném čase a odpovědný 
pracovník tak může rychle posoudit jakoukoliv situaci.

Připojení až k
16 IP kamerám

Rozbočovač

Kabel LAN

Bez funkce 
Low Light Correction

S funkcí Low Light Correction

Černá

VA

LED

46" (116,8 cm)

1920 x 1080

1018,1 x 572,7 mm

0,530 × 0,530 mm

16,77 milionu

178°, 178°

700 cd/m2

4000:1

6,5 ms (šedá-šedá)

Pro IP kamery: RJ-45 7 PC: HDMl x 1

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

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

Konektor USB A × 2

USB 2.0

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

120 W

Méně než 6 W (TBD) (rychlý start VYP.)
méně než 26 W (TBD) (rychlý start ZAP.)

Den, Noc

1067 x 622,5 x 80,4 mm

19.6 kg

400 × 200 mm

0–40 °C

20–80 %

CB, CE, cTUVus, FCC-A, kanadský
ICES-003-A, VCCI-A, CCC, RoHS, WEEE, 
cínský RoHS

Návod k instalaci, dálkový ovladač
s baterií, CD-ROM (návod k obsluze),
napájecí kabel (pouze CN)

Dva roky

Přednastavený denní a noční režim
Přednastavené režimy Den a Noc jsou optimalizovány pro střídající 
se světelné podmínky během dne. Přepínat mezi jednotlivými režimy 
lze snadno pomocí dodaného dálkového ovladače.

Plynulý obraz s přirozenými přechody
Monitor poskytuje plynulý obraz pomocí převodu 8bitových signálů 
na 10bitové. Volí při tom optimální hodnoty barev z 10bitové tabulky 
LUT. Takto optimalizovaná obrazová data jsou poté převedena zpět 
na 8bitový signál disponující mnohem plynulejšími přechody. To je 
užitečné především pro identi�kaci osob a objektu, které lze obtížně 
rozpoznat.

Počet kamer je neomezený při využití RTSP protokolu. 
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