
FDS1903-AGY
Ön előnyei

A 19 colos, hagyományos, 5:4 képarányú FDF1903-A jelbeme-
netei a videofelügyeleti rendszerek eltérő formátumú jeleinek fo-
gadására is alkalmasak. A monitor HDMI-bemenete akár a Full
HD felbontást is támogatja. A kompozit (BNC) bemenet analóg
videofelügyeleti eszközök, például videokamerák és egyéb fel-
vevők csatlakoztatására szolgál. Az FDS1903-A készülék a PAL,
SECAM és NTSC jelformátumokat egyaránt támogatja.

 Kiváló képminőség a tökéletes megjelenítésért

 Nagy fényerejű kijelző

 Számítógépek és videofelvevők csatlakoztatását
lehetővé tevő bemenetek

 NTSC/PAL/SECAM jelformátumok támogatása

 Alulpásztázás és szokásos megjelenítés

 Folyamatos, 24 órás felhasználás céljára, 2 év garan-
ciával

19" Video surveillance systems



Számos bemenet számítógépek és videofelvevők
csatlakoztatásához

A készülék HDMI-bemenete a számítógépek csatlakoztatásán
kívül a különböző digitális források, mint például a HDD-felve-
vőeszközök jeleinek vételére is alkalmas. A kompozit (BNC) be-
menet analóg videofelügyeleti eszközök és térfigyelő videoka-
merák csatlakoztatására szolgál. A monitor az NTSC, PAL és SE-
CAM jelformátumokat egyaránt támogatja.

Választható Túlpásztázás és Normál nézet

A monitor a Túlpásztázást és a Normál nézet szerinti megtekin-
tést egyaránt lehetővé teszi. A 100%-os képtartalmat megjele-
nítő Normál nézet ideális megoldás a szokásos videojelek meg-
tekintéséhez. A Túlpásztázás funkció a képtartalomnak hozzáve-
tőleg a 95%-át jeleníti meg, és eltávolítja a lényegtelen TV-jelek-
kel kapcsolatos adatokat a kép széleiről.

Tiszta színek az Up View funkciónak köszönhetően

Az EIZO Up View funkció biztosítja, hogy a színek ne legye-
nek elmosódottak, amikor felpillantunk a képernyőre. Ez na-

gyon hasznos lehet például akkor, ha a monitort a falra vagy a
mennyezetre erősítettük.

Up View funkcióval UpView funkció nélkül

Beépített hangszóró számítógéphez és videoeszközökhöz

A hang lejátszásáról két 0,5 W-os, beépített sztereó hangszóró
gondoskodik. A hangszórók mind a számítógép, mind a vi-
deoeszköz hangját képesek megszólaltatni.

Szabályozható felbontás

A monitor a HDMI-bemeneten keresztül fogadott Full HD (1920
x 1080) felbontású jelek saját natív, 1280 x 1024 felbontású
megjelenítésére is alkalmas.

A natívtól eltérő felbontást arányosan skálázva vagy a teljes kép-
ernyő méretére nagyítva képes megjeleníteni. Ez különösen az
alkalmazások, vagy az 1280 x 1024 képpont felbontás keze-
lésére nem alkalmas digitális, illetve analóg jelek használatakor
hasznos.

Tökéletes láthatóság, bármilyen fényviszonynál

A 325 cd/m2 maximális fényerőnek köszönhetően a képernyő
bármilyen megvilágításnál tökéletes láthatóságot biztosít, még a
legerősebb nappali fény esetén is.

Kevesebb képzaj és villódzás

A monitor az Y/C jeltípusnak köszönhetően villódzás- és torzí-
tásmentes képi megjelenítést tesz lehetővé. A Y/C jeltípusnál a
luminancia (Y) és a szín (C) jelek elkülönítve kerülnek továbbí-
tásra, így elkerülhetők az áthallásból eredő hibák. Mindemellett
a monitor 16,77 millió színt képes megjeleníteni kristálytisztán és
élénken.

Villódzásmentes képi megjelenítés

A megfelelő fényerő-szabályozás érdekében, és a képernyő
villódzásának kiküszöböléséért LED-es háttérvilágítással láttuk
el a monitort. Így kevésbé fárad el a felhasználó szeme, ha
hosszabb időn keresztül a képernyő előtt dolgozik.

Jellemzők
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Garantált 24 órás üzemeltethetőség

Ezt a kimagaslóan megbízható monitort kifejezetten 24 órás
üzemeltetésre terveztük. Ennek alátámasztásaként az EIZO 2 év
év garanciát biztosít a készülékre.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az FDS1903-A készülékeket társadalmilag felelős módon állít-
ják elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek-
és kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan
megválasztott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társa-
dalmilag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgyneve-
zett konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira.
A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységein-
ket a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet az EIZO felelős vállalati magatartásáról itt.

Környezet- és klímavédelem

Az FDS1903-A készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben ál-
lítják elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú
irányítási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz

mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb
szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhaszná-
lására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az alkal-
mazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását célzó
intézkedések meghozatalára is kiterjed. Jelentésünkben évente
tájékoztatjuk a közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló
intézkedéseinkről.

Tartós készülékek a fenntarthatóság jegyében

A FDS1903-A hosszú élettartamra van tervezve - általában jó-
val a garanciaidőn túl. A pótalkatrészek a gyártás befejezését
követően még hosszú évekig elérhetők maradnak. Mivel a ter-
mék kifejlesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos környe-
zeti hatásokat is messzemenőkig figyelembe vették, a hosszú
hasznos élettartam és a széles körű javíthatóság kedvező hatást
gyakorol az erőforrások megőrzésére és a klíma megóvására.
A kiváló minőségű alkatrészekből álló FDS1903-A előállítása-
kor különös figyelmet fordítanak az erőforrások körültekintő fel-
használására, valamint a gyártási folyamatok gondos kidolgo-
zására.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám FDS1903-AGY

Burkolatszín Világosszürke

Felhasználási terület Ipari alkalmazások, Videó biztonsági rendszerek

Termékcsalád DuraVision

EAN 4995047053958

Kijelző
Képátló [col] 19

Képátló [cm] 48

Visible size diagonal [mm] 482

Képarány 5:4

Látható felület (szélesség x magasság) 376 x 301

Ideális/ajánlott felbontás 1280 x 1024

Képpont távolság [mm] 0,29 x 0,29

Paneltechnológia TN

Max. látószög (vízszintes) 170 °

Max. látószög (függőleges) 160 °

Megjeleníthető színek vagy szür-
keszintek

16,7 millió szín (BNC, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit)

Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] 325

Max. sötétkamrás kontraszt 1000:1

Háttérvilágítás LED

Jellemzők & funkciók
24/7 működés

Underscan

Beépített hangszóró

OSD nyelv de, en

Beállítási lehetőségek Fényerő, Kontraszt, Képhatás, RGB kalibrálás, Színtelített-
ség, Színárnyalat, Látószög, , Hangerő, Élesség, Bemeneti
jel, Színhőmérséklet/Fehérpont, Tesztkép, Jel információ

Beépített tápegység

Csatlakozó
Jelbemenetek HDMI, BNC

Videojel TMDS Single Link, Composite Video Input

Audio input 3,5 mm sztereó jack csatlakozó

Elektromos adatok
Frequency Digital: 15-68kHz/24-61 Hz

Maximum Power Consumption [Watt] 24

Power Save Mode [Watt] 0,4

Energiahatékonysági osztály E

Energiafogyasztás/1000h [kWh] 15

Power supply AC 100-240V, 50/60Hz

Power management

Méret & Súly
Méretek [mm] 405 x 407 - 507 x 205

Súly állvány nélkül [in kilograms] 5,9

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Operating temperature 0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)

Certification CB, CE, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS,
WEEE

Szoftver & Tartozékok
Additional supply Kézikönyv

Garancia
Garancia és szerviz 2 év

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
21.05.2023

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok

19" Video surveillance systems

4

https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/FDS1903-A_03V27637A1.pdf

