KEY FEATURES
• Niezwykle wydajny i niedrogi monitor

• Szeroka gama połączeń

• Precyzyjne kolory dzięki korekcji 3D LUT

Wysoko wydajny, niedrogi monitor.
Tablica LUT 3D do precyzyjnej reprodukcji kolorów, zwykle dostępna tylko w drogich monitorach.
Wiele różnych złączy, w tym 2 x HD/SD-SDI, HDMI, VBS i DVI-I.
Wbudowany nadajnik-odbiornik RS-485 przydatny w zastosowaniach takich jak ściana monitorów.
Ekologiczny — zużycie energii wynoszące zaledwie 22 W (przy zasilaniu prądem stałym).
Przedstawiamy BT-LH1850 — nowy zaawansowany monitor LCD o przekątnej 469,9 mm (18,5 cala) opracowany do użytku w studio i terenie. Zapewnia
wysoką jakość obrazu i realistyczną reprodukcję kolorów dzięki tablicy LUT 3D. Jest przyjazny dla środowiska, ponieważ zużywa mniej energii i jest
wyposażony w podświetlany ekran LED-BL, w którym nie zastosowano rtęci. BT-LH1850 zapewnia doskonały stosunek wartości do ceny — to więcej
funkcji przy mniejszym koszcie.
Ten monitor umożliwia wyświetlanie obrazu na poziomie produkcyjnym w rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, zapewnia wysoką jasność (250cd/m²) i kontrast
(1000:1). Model BT-LH1850 udostępnia funkcję mapowania piksel po pikselu przydatną w zastosowaniach specjalistycznych, która rozszerza wyświetlany
obraz, tak aby każdy piksel monitora reprezentował piksel obrazu źródłowego.
BT-LH1850 obsługuje tablicę LUT 3D zwykle dostępną w drogich monitorach, która zapewnia realistyczną reprodukcję kolorów w całym zakresie
luminancji, nawet przy niskim natężeniu oświetlenia. Dzięki temu BT-LH1850 zapewnia wyjątkowe obrazy i odzwierciedlenie kolorów.
Kliknij tutaj aby pobrać listę Instrukcji Obsługi do pobrania.
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SPECIFICATIONS
Dimensions (W x H x D)

479 mm x 390.7 mm x 240 mm (including stand)
(18-7/8 inches x 15-3/8 inches x 9-7/16 inches)
479 mm x 339 mm x 76.5 mm (unit only, not including stand)
(18-7/8 inches x 13-3/8 inches x 3 inches)

Weight

Approx. 7.0 kg (15.43 lb) (including stand)
Approx. 5.6 kg (12.35 lb) (unit only, not including stand)

Audio

Audio input signal level: 0.31 Vrms
Speaker output: 0.5 W, Monaural
Head phone output: 32 Ω, Variable Level

Aspect Ratio

16:9

Operating Temperature

5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Operating Humidity

20 % to 80 % (no condensation)

Headphone Output

M3 stereo mini jack x 1

Remote

GPI: D-SUB, 9 pin
RS-232C: D-SUB, 9 pin
RS-485: RJ-45 x 2 (input, output)

Video

HD/VD Signal level: TTL level

Audio Input

Pinjack x 2 (stereo)

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F )

Video Output

Video: BNC x 1, through-out (75 Ω auto)
SDI: BNC x 1, switched-out

Resolution

1,366 pixels x 768 pixels (WXGA)

Power Requirement

AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.3 A to 0.15 A
DC 12 V (11 V to 17 V), 1.8 A

Video Input

Video: BNC x 1
SDI: BNC x 2, SMPTE274M/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4 compliant, embedded
audio supported,
HD SDI: SMPTE299M compliant, 48 kHz、8 CH、synchronous supported,
SD SDI: SMPTE272M compliant, 48 kHz、4 CH、synchronous supported,
HDMI: HDMI x 1 (TypeA), HDCP supported, embedded audio supported, VIERA Link
not supported
DVI-I: DVI-I x 1、HDCP supported, TMDS single link

Viewing Angle

170° horizontal, 160° vertical (contrast > 10:1)

Display Colors

Approx. 16,770,000 colors

External DC Power Input

XLR, 4 pin

Panel Size

470 mm (18.5 inches)

Optional Accessories

Wall mount adaptor

Others

Power cord, Tilt stand, Tilt stand screw, Protective panel screw

URL: https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/bt-lh1850zaawansowany-monitor-lcd-o-przek-tnej-4699-mm-185-cala-zaprojektowany-do-u-ytkuw-studio-i

CONTACT
Web: https://business.panasonic.pl/kamery-profesjonalne/contact-us

