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R E K L A M A

Panel LCD firmy PLANAR
z wejściem composite video

Wyświetlacz LB1503R jest jed-
nym z najnowszych produktów 
w kategorii 15” paneli typu open 
frame (bez obudowy) przystosowa-
nych do zabudowy w urządzeniu 
zgodnie z upodobaniem konstruk-
tora czy projektanta. Kompatybil-
ność montażu zapewniono przy-
stosowując go do standardu VESA 
75 mm.

Wyświetlacz ten jest w 100% 
produktem firmy Planar powstałym 
w amerykańskich zakładach w sta-
nie Oregon. Oprócz standardowych 
wejść video: analogowego oraz 
DVI–D wyposażono go również 
w wejście composite umożliwiające 
bezpośrednie podłączenie magneto-
widu lub kamery.

Do tej pory wyświetlacze z serii 
LA oraz LC mogły współpracować 
wyłącznie z kartą graficzną kompu-
tera. W projektach, w których ist-

W odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku firma 

Planar zdecydowała się na 
wypuszczenie 15–calowego 

wyświetlacza LCD z wbudowanym 
wejściem composite video.

niała potrzeba podłączenia sygnału 
wideo w standardzie composite lub 
s–video należało posiłkować się 
drogimi i niewygodnymi w użyciu 
konwerterami zewnętrznymi lub 
zaprojektować własny, co nie tylko 
podnosiło cenę gotowego urządze-
nia, ale również wymagało dodat-
kowego nakładu pracy i czasu kon-
struktora.

Nowy model serii LB1503R na-
daje się zarówno do pracy z kompu-
terem klasy PC jak i do bezpośred-
niej wizualizacji w systemach moni-
toringu. Wyświetlacz jest przystoso-
wany do pracy zarówno wewnątrz 
pomieszczenia jak i na zewnątrz. 
Bardzo dobrą jakość obrazu uzyska-
no dzięki jasność rzędu 550 cd/m2 
oraz zapewnieniu kontrastu na po-
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ziomie 500:1. Czas reakcji (suma 
czasów zapalenia i wygaszenia) wy-
nosi 12 ms. Wielkość plamki wy-
nosi 0,29 mm. Urządzenie charak-
teryzuje się zoptymalizowanym ką-
tem widzenia równym 140 stopni 
w poziomie i 120 stopni w pionie. 
Zalecana rozdzielczość to 1024x768 
przy częstotliwości odświeżania wy-
noszącej 60 Hz. LB1503R pozwala 
również na optymalne dostosowa-
nie obrazu do innych rozdzielczo-
ści w standardzie IBM VGA, VESA 
VGA, SVGA czy XGA przy czę-
stotliwościach odświeżania od 56 
do 75 Hz. Prezentowany panel, 
podobnie jak wszystkie tego typu 
produkty firmy Planar, wyposażono 
w wielojęzyczne menu wyświetlane 
na ekranie.

Ekran wyświetlacza został po-
kryty specjalnym filtrem pochłania-
jącym światło padające i ogranicza-
jącym w ten sposób ilość promieni 
odbitych. Pozwoliło to na podnie-
sienie jakości widzenia barw szcze-
gólnie czerni przy silnym oświetle-
niu zewnętrznym.

Monitor przystosowany jest 
do zasilania napięciem zarów-
no w standardzie amerykańskim 
110 V/60 Hz, jak i europejskim 
230 V/50 Hz. Moc pobierana z sie-
ci przy pełnej jasności wynosi ok. 
60 W, a w trybie czuwania 3 W. 
Waga wyświetlacza wynosi 3 kg.

Głównym zastosowaniem dla 
wyświetlacza mogą być sklepowe 
punkty informacyjne, multimedialne 
punkty obsługi klienta oraz bezob-

sługowe punkty sprzedaży. Wyko-
rzystując wejście composite video 
podłączone do odtwarzacza sygna-
łu wideo, wyświetlacz może służyć 
jako tablica informacyjna czy rekla-
mowa. Zastosowań jest oczywiście 
znacznie więcej, zależy to tylko od 
potrzeb i pomysłowości projektanta. 
Moduł LB1503R jest objęty roczną 
gwarancją producenta z możliwo-
ścią rozszerzenia do 3 lat.
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