
حلول العرضمواصفات المنتج
من   "Full High-Definition"بأعلى دقة وضوح  LED شاشات
PMCL600 سلسلة

 بوصة٢٤ بوصة و٢١,٥شاشات كمبيوتر 

ميزات المنتج
١٠٨٠ x ١٩٢٠ "Full HD"أعلى دقة وضوح •

  HDMI Digital Plus VGA، BNC مدخالت تناظرية من نوع•

٩ :١٦ أو عرض شاشة SD ٣ :٤ بنسبة باعية OSD مجموعة قوائم•

°) ١٧٨مضيئة مع زاوية رؤية واسعة جًدا  ( LED لوحة•

 بوصة) ومضخم صوت٢ بوصات × ٨مكبرات صوت ستيريو مدمجة (•

 ملم٧٥مقاس  VESA تشمل حامل مكتب يسھل خلعه لقاعدة•

VGA تشمل أسالك الكھرباء وكابالت•

HDMI DVR/NVR أو VGA تشغيل تلقائي عند اكتشاف فيديو•

اإلنجليزية،   : On-Screen Display (OSD )اللغات المعروضة على الشاشة •
واإلسبانية، واأللمانية، والفرنسية، واإليطالية، والصينية (المبسطة)

 أعوام٣ضمان لمدة •

بين أحدث التقنيات في مجموعة PMCL600 من سلسلة Pelco تجمع شاشات
داء. تقدممثالية تضيف إلى استثمارك في مجال التصوير بالميجابيكسل واأل

١٠٨٠  x ١٩٢٠) دقة وضوح FHDشاشات الكمبيوتر ذات أعلى دقة وضوح (
وصممت خصيًصا لتتخطى مطالب شركات المراقبة.

من في تصميم وكفاءةتتوافق الشاشات عالية الوضوح مع الطبيعة المتغيرة لأل
" جزًءا ال يتجزأFHDذات أعلى دقة وضوح " Pelco غرف التحكم. ُتعد شاشات

من غرفة التحكم الحديثة، مما يسمح لك بتخصيص وتقديم أفضل إعداد للفيديو عند
.التركيب

يمكن ضبط الشاشات الفردية والشاشات التي يتم تركيبھا على الجدران بشكل
مان. كذلك، يمكن ضبط قنوات بث مباشركامل لتلبية احتياجاتك من ناحية األ

متعددة للفيديو على شاشة واحدة لتقلل متطلبات الطاقة الخاصة بالتركيب إلى حد
 والتي تراعي كفاءة استخدامFHD ذات أعلى دقة وضوح Pelcoكبير. إن شاشات 

الطاقة تستخدم مكونات منخفضة الطاقة لتلبية متطلبات التوافق التنظيمي.

"  األداء األمثل وأفضل دقة لأللوانFHDتقدم الشاشات ذات أعلى دقة وضوح "
 وغيرھا منPelcoحتفاظ بالتوافق مع كاميرات الميجابيكسل الخاصة بـ مع اال

الشركات. والنتيجة ھي وضوح أعلى وإمكانية التعرف على الصور. عند
 مع كاميرات أخرى بدقة أقل،FHD ذات أعلى دقة وضوح Pelcoاستخدام شاشات 

ا بكسل. وتضمن ھذه الميزة صوًر٧٢٠فيمكن تخفيض دقتھا بسھولة تامة إلى 
واضحة ومفصلة من جميع الكاميرات.

 لتلبية المتطلبات العالمية للمنشآتFHDتم تصميم الشاشات ذات أعلى دقة وضوح 
ختبارات الصارمة التي يتم إجراؤھا على مكوناتمنية المعقدة. وتضمن االاأل

" أن التشغيل على مدار الساعة يوًما بعد يومFHDالشاشة ذات أعلى دقة وضوح "
ال يقلل من جودة الصورة، ولكنه يحافظ باستمرار على األداء األمثل الذي تتطلبه

شركات المراقبة.

PMCL622 وPMCL624
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شركة مسجلة لدى
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛

ISO 9001 نظام جودة 



المواصفات الفنية
مواصفات عامة

المواصفات العامة
LEDنوع اإلضاءة الخلفية

 ھرتز (حسب دقة الوضوح)٧٥، ٧٠، ٦٠معدل التحديث
°١٧٨/°١٧٨زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) 

 مللي ثانية٥زمن االستجابة
 ھرتز٦٠ عند ١٠٨٠  x ١٩٢٠الدقة األصلية

دقة الوضوح المثالية

١٦:٩النسبة الباعية للشاشة
480p ، 1080i ، 1080pصيغ الفيديو
 ساعة٤٠٠٠٠عمر اللوحة
 مليون١٦,٧ألوان الشاشة

 واط/القناة٢ أوم ٨مكبرات الصوت
الطاقة، يمين/يسار، أعلى/أسفل، القائمة، المدخلمفاتيح التحكم في اللوحة األمامية

 (تشغيل/إغالق)LEDالمؤشرات
VESA® Mounting Compliance٧٥ x  ملم٧٥ 

المواصفات الكھربائية
 ھرتز٥٠/٦٠ فولت من التيار المتردد، ٢٤٠ إلى ١٠٠دخل الجھد الكھربي
واجھات اإلدخال
BNC  ، HDMI  ، VGAمدخل الفيديو
USBمدخل إضافي

 ملم٣,٥مقبس ستيريو الصوت
 كيلو ھرتز٧٥ كيلو ھرتز إلى ١٥التردد األفقي
 ھرتز٧٥ ھرتز إلى ٢٥التردد الرأسي
NTSC/PALصيغة التزامن

المواصفات البيئية
 فھرنھايت)١٠٤ إلى ٣٢ درجة مئوية (٤٠ إلى ٠درجة حرارة التشغيل
 درجة فھرنھايت)١٤٠ إلى ٤ درجة مئوية (-٦٠ إلى ٢٠-درجة حرارة التخزين

 ٪، غير متكاثف٨٥ ٪ إلى ١٠رطوبة التشغيل
 ٪، غير متكاثف٨٥ ٪ إلى ١٠رطوبة التخزين

PMCL622
 بوصة٢١,٥

PMCL624
 بوصة٢٤

 (رأسي) ملم٢٩٦,٤٦  x (أفقي) ملم ٥٢٧,٠٤ (رأسي) ملم٢٦٨,١١  x ملم (أفقي) ٤٧٦,٦٤مساحة العرض

 (رأسي)١٠٨٠  x (أفقي) ١٩٢٠ (رأسي)١٠٨٠  x (أفقي) ١٩٢٠عدد البكسل

 (رأسي) ملم٠,٢٧  x (أفقي) ملم ٠,٢٧ (رأسي) ملم٠,٢٥  x (أفقي) ملم ٠,٢٥المسافة البينية للبكسل

cd/m2250 cd/m2 200السطوع

١ :١١٠٠٠ :١٠٠٠نسبة التباين

 وات٣٥< وات٣٠<استھالك الطاقة

األبعاد
(بدون الحامل)

٥٠٢,٨ x  ٢٩٩,٧٨ x  ملم٤٦,٥ 
 عمق)١,٨٣  x ارتفاع ١١,٨  x عرض ١٩,٨(

٥٥٣,٢ x  ٣٢٨,١ x  ملم ٤٨,٥ 
 عمق) ١,٩١  x ارتفاع ١٢,٩٢  x عرض ٢١,٨(

األبعاد
(بالحامل)

٥٠٢,٨ x  ٣٦٧,٩٨ x  ملم١٦١,٠٩ 
 عمق)٦,٣٤  x ارتفاع ١٤,٤٩  x عرض ١٩,٨(

٥٥٣,٢ x  ٣٩٦,٣ x  ملم١٦١ 
 عمق)٦,٣٤  x ارتفاع ١٥,٦  x عرض ٢١,٧٨(

الوزن
الوحدة

الوحدة (بالحامل)
 رطل)٦,٥٥ كجم (٢,٩٧
 رطل)٧,٠٥ كجم (٣,١٢

 رطل)٧,٩ كجم (٣,٦
 رطل)٨,٤ كجم (٣,٨

 واط/القناة٢ أوم ٨ واط/القناة٢ أوم ٨مكبرات الصوت

معدل التحديثدقة الوضوحالواجھة
HDMI١٩٢٠ x  ھرتز١٠٨٠٦٠ 

 ٧٥ ھرتز/٧٠ ھرتز/١٠٢٤٦٠×١٢٨٠
ھرتز

١٠٢٤ x  ھرتز٧٦٨٦٠ 
٨٠٠ x  ھرتز٦٠٠٦٠ 
 ھرتز٤٨٠٦٠×٦٤٠

VGA١٩٢٠ x  ھرتز١٠٨٠٦٠ 
 ھرتز٧٥ ھرتز/١٠٢٤٦٠×١٢٨٠
١٠٢٤ x  ھرتز٧٦٨٦٠ 
٨٠٠ x  ھرتز٦٠٠٦٠ 
 ھرتز٤٨٠٦٠×٦٤٠



المواصفات الفنية
Pelco  ٣٥٠٠ طريق بیلكو، كلوفي،س كاليفورنیا ٩٣٦١٢-٥٦٩٩  لاولايات 
لامتحدا ةألمریكیة الواليتا المتحدة وكندا   ھاتف   ٨٠٠) 

٢٨٩-٩١٠٠(   فاكس   ٨٠٠) ٢٨٩-٩١٥٠(
+١) ٥٥٩ (١١٢٠-٣٤٨    فاكس  + ١  ) ٥٥٩ (١٩٨١-٢٩٢     دولًياھاتف

www.pelco.com www.pelco.com/community 

PMODEL
PMCL622 سم)٥٤,٦١ بوصة (٢١,٥شاشة 
PMCL624 سم)٦٠,٩٦ بوصة (٢٤شاشة 

الملحقات الموصى بھا
PMCL-WMالحامل الجداري

PMCL-WMTحامل جداري مائل/دوار
PMCL-WM1Aحامل جداري مائل/دوار بذراع واحدة

PMCL-CMسناد السقف
PMCL-CMPحامل سقفي بعصا

الشھادات
دول االتحاد األوروبي، الفئة ب•
ھيئة االتصاالت الفيدرالية، الفئة ب•
•ICES-003الفئة ب ،
UL/cUL مدرجة بـ•

.القيم المدرجة بين األقواس بالبوصات، أما كافة القيم األخرى فھي بالسنتيمترات

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

4-M4

( ) 

PMCL622 600  بوصة من سلسلة٢١,٥شاشة 

 Pelco وشعار Pelco وغيرھا من العالمات التجارية التابعة لمنتجات Pelcoالمشار إليھا في ھذا 
ONVIF وشعار ONVIF وشركاتھا التابعة. Pelcoالمستند ھي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة 

. كما أن كافة أسماء المنتجات .ONVIF Incعالمتان تجاريتان لشركة 
والخدمات األخرى ھي ملك لشركاتھا المعنية.
إن مواصفات المنتج ومدى توفره قابالن للتغيير دون إشعار.

. كافة الحقوق محفوظة.Pelco لصالح شركة ٢٠١٦حقوق الطبع والنشر © لعام 
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( ) 

4-M4

PMCL624 600  بوصة من سلسلة٢٤شاشة 




