
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO soluções de exibição
Monitores LCD da Série PMCL500BL
MONITORES DE 32, 42, 46 E 55", ALTA RESOLUÇÃO

Características do produto
• Tecnologia de luz de fundo LED

• Conformidade com ENERGY STAR® nível 5.1

• Resolução de alta definição 1920 x 1080p

• Tempo de resposta de 6,5 ms (típico)

• Alta relação de contraste

• Picture-In-Picture (PIP)

• Filtro 3D de sinais coloridos

• Saída BNC com looping

• Compatível com parede de vídeo

• 3 anos de garantia

Os monitores da Série PMCL500BL da Pelco combinam as
tecnologias mais recentes de LCD e LED em um complemento
perfeito para seu investimento em imagem e desempenho em
megapixel. Esses displays de 32, 42, 46 e 55-polegadas oferecem
uma resolução de 1920 x 1080p e são projetados para superar as
demandas dos operadores de vigilância.

Os displays de formato amplo e alta definição se adaptam à natureza
inconstante da segurança no design e na eficiência da sala de
controle. Os monitores da Série PMCL500BL da Pelco são um
componente integral da sala de controle moderna, permitindo
personalizar e oferecer a configuração de vídeo mais eficiente para a
sua instalação.

Monitores individuais, assim como paredes inteiras, podem ser
configurados para atender às necessidades de segurança. Além
disso, várias transmissões de vídeo podem ser organizadas em um
único monitor para reduzir significativamente os requisitos de força
de sua instalação. Os monitores econômicos da Série PMCL500BL
da Pelco usam componentes de baixa potência para atender às
normas regulatórias.

Os monitores da Série PMCL500BL oferecem um ótimo
desempenho e a reprodução de cores mais fiel disponível, mantendo,
ao mesmo tempo, compatibilidade com todas as câmeras.

Os monitores da Série PMCL500BL foram projetados para atender
às demandas globais de instalações de segurança complexas. Testes
rigorosos dos componentes dos nossos monitores da Série
PMCL500BL garantem que a operação 24 x 7- não degrade a
qualidade da imagem, enquanto mantém o desempenho superior
consistente exigido pelos operadores de vigilância.

PMCL555BL

PMCL532BL

Para obter mais informações sobre o produto, vá para
pelco.com.
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absoluta das informações mais atuais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELOS

GERAL
Tipo de luz de fundo LED
Taxa de atualização 60 Hz
Ângulo de visualização (H/V) 178°/178°
Tempo de resposta 6,5 ms (típico)
Resolução nativa 1920 x 1080 a 60 Hz
Resolução ideal (modo RGB)

VGA 640 x 480 a 56/60/72/75/85 Hz
SVGA 800 x 600 a 60/70/75/85 Hz
XGA 1024 x 768 a 60/75/85 Hz
SXGA 1280 x 1024 a 60/75/85 Hz
WXGA 1360 x 768 a 60 Hz
UXGA 1600 x 1200 a 60 Hz
SDTV (480i/576i/480p/576p) 720 x 480 a 60 Hz

720 x 576 a 50 Hz
HDTV (720p/1080i/1080p) 1280 x 720 a 50/60 Hz

1920 x 1080p a 50/60 Hz
1920 x 1080i a 50/60 Hz

Proporção da imagem no painel 16:9
Formatos de vídeo 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Vida útil do painel 50.000 horas ou mais (típico)
Cores de Tela

PMCL542BL, PMCL546BL,
PMCL555BL 1,07 bilhão
PMCL532BL 16,7 milhões

PIP (Picture-In-Picture) Selecionável, dimensionável, 
permutável, móvel

Controles do painel traseiro Menu, fonte, acima/abaixo, vol -/+, força
Indicadores (frontal/traseiro) LED (ligado/desligado)
Superfície do painel Antiofuscante 

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura de operação 0° a 40°C (32° a 104°F)
Temperatura de 
armazenamento –20° a 60°C (–4° a 140°F)
Umidade operacional 10 a 90%, não condensante
Umidade de armazenamento 10 a 90%, não condensante
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ELÉTRICA
Tensão de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Interfaces de entrada/saída

Vídeo 1 S-vídeo; 1 vídeo componente; 
1 entrada de vídeo, 1 saída de vídeo; 
1 porta do display*; 1 HDMI; 1 entrada DVI; 
1 saída VGA, 1 entrada VGA

Áudio 1 saída de áudio, E/D; 
1 entrada de áudio para PC; 
2 entradas de áudio, E/D; 1 alto-falante, E/D

Controle 1 entrada RS-232, 1 saída RS-232
Frequência horizontal 31 a 91 KHz
Frequência vertical 56 a 85 Hz
Formato de sincronização NTSC/PAL
*Não disponível no PMCL532BL.

SUPORTES RECOMENDADOS
PMCLNBWMT Suporte de parede com inclinação
PMCLNBWMF Suporte de parede plano
PMCLNBWMS Suporte de parede de braço móvel

Dimensões do orifício de montagem
PMCL532BL VESA® 200 x 200 mm (7,9" x 7,9")
PMCL542BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")
PMCL546BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")
PMCL555BL VESA 400 x 400 mm (15,7" x 15,7")

CERTIFICAÇÕES
• FCC, Classe B
• CE, Classe B
• Listado por UL/cUL
• C-Tick
• CCC
• GOST-R
• NOM
• Conformidade com ENERGY STAR nível 5.1

PMCL532BL
32" (813 mm)

PMCL542BL
42" (1.067 mm)

PMCL546BL
46" (1.168 mm)

PMCL555BL
55" (1.397 mm)

Área de Visualização 698,4 x 392,8 mm 930,2 x 523,3 mm 1018,1 x 572,7 mm 1209,6 x 684 mm

Número de pixels 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V)

Dimensão dos pixels 0,363 x 0,363 mm 0,485 x 0,485 mm 0,530 x 0,530 mm 0,630 x 0,630 mm

Brilho 350 cd/m2 (típico) 500 cd/m2 (típico) 500 cd/m2 (típico) 450 cd/m2 (típico)

Relação de contraste 3000:1 4000:1 4000:1 4000:1

Consumo de energia 120 W 150 W 160 W 170 W

Dimensões
(sem suporte)

76,7 x 745,2 x 439,4 mm
(3,0" P x 29,3" L x 17,3" A)

82,8 x 977,0 x 568,9 mm
(3,3" P x 38,5" L x 22,4" A)

82,8 x 1063,9 x 618,5 mm
(3,3" P x 41,9" L x 24,4" A)

82,8 x 1256,0 x 726,8 mm
(3,3" P x 49,4" L x 28,6" A)

Peso
Unidade 
Com a embalagem

12,5 kg (27,6 lb)
16,2 kg (35,7 lb)

20 kg (44,1 lb)
28 kg (62,0 lb)

22,6 kg (50,0 lb)
30,5 kg (67,2 lb)

30,2 kg (66,6 lb)
39,6 kg (87,3 lb)

 Pelco, o logotipo da Pelco e as marcas registradas associadas aos produtos da Pelco
mencionados nesta publicação são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas subsidiárias.

ONVIF e o logotipo da ONVIF são marcas registradas de ONVIF Inc.
Todos os outros nomes de produtos e serviços são de propriedade de suas respectivas empresas.

As especificações e a disponibilidade do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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