
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Soluções de exibição
Monitores LED Série PMCL600 de alta definição total
MONITORES PARA DESKTOP DE 21,5 E 24 POLEGADAS

Características do produto      
• Resolução de alta definição 1920 x 1080

• HDMI digital e entradas analógicas VGA, BNC

• Seleção do menu OSD com taxa de proporção de 16:9 widescreen 
ou 4:3 SD

• Painel brilhante iluminado por LED com ângulo de visão 
ultra-amplo (178°)

• Alto-falantes estéreo integrados (8 polegadas x 2 polegadas) 
e amplificador de áudio

• O suporte para mesa incluído pode ser removido facilmente para 
montagem VESA de 75 mm

• Cabo de alimentação e cabos VGA incluídos

• Ativação automática quando vídeo VGA ou HDMI DVR/NVR 
é detectado

• Idiomas com exibição na tela (OSD): inglês, espanhol, alemão, 
francês, italiano e chinês simplificado

• Garantia de 3 anos

Os monitores Série PMCL600 da Pelco combinam as tecnologias
mais recentes em um complemento perfeito para seu investimento
em geração de imagens e desempenho em megapixel. Os monitores
de alta definição (FHD) de mesa oferecem uma resolução de 1920 x
1080 e são projetados para superar as demandas dos operadores de
vigilância.

As exibições de alta definição se adaptam à natureza em constante
mudança da segurança do design e da eficiência da sala de controle.
Os monitores FHD da Pelco são um componente integral da sala de
controle moderna, permitindo que você personalize e obtenha a
configuração de vídeo mais eficiente para sua instalação.

Monitores individuais, assim como paredes inteiras, podem ser
configurados para atender às necessidades de segurança. Além
disso, várias transmissões de vídeos podem ser organizadas em um
único monitor para reduzir significativamente os requisitos de
energia de sua instalação. As exibições em FHD econômicas da
Pelco usam componentes de baixa potência para atender às normas
regulatórias.

Os monitores em alta definição total oferecem um ótimo
desempenho e a reprodução de cores mais fiel disponível mantendo,
ao mesmo tempo, a compatibilidade com as câmeras de megapixel
da Pelco e de outros fabricantes. O resultado é clareza e
reconhecimento de imagem superiores. Quando usados com outros
sistemas de câmera de resolução inferior, os monitores de alta
definição total da Pelco podem reduzir a escala para 720p
facilmente. Essa característica garante imagens nítidas e detalhadas
de todas as câmeras.

Os monitores de alta definição total foram projetados para atender
às demandas globais de instalações de segurança complexas. 
O teste rigoroso dos componentes do monitor de alta definição total
garante que a operação ininterrupta não afete a qualidade da
imagem, mas mantenha de forma consistente o desempenho
superior que os operadores de vigilância exigem.

PMCL622 E PMCL624
C4028 / NEW 10-19-16

Padrões Internacionais
Empresa de Organização Registrada;

 Sistema de qualidade ISO 9001



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAL

GERAL
Tipo de iluminação de fundo LED
Taxa de atualização 60, 70, 75 Hz (dependendo da resolução)
Ângulo de visualização (H/V) 178°/178°
Tempo de resposta 5 ms
Resolução nativa 1920 x 1080 a 60 Hz
Resolução ideal

Taxa de proporção do monitor 16:9
Formatos de vídeo 480p, 1080i, 1080p
Vida útil do painel 40.000 horas
Cores da tela 16,7 milhões
Alto-falantes 8 ohm 2 W/canal
Controles no painel frontal Liga/desliga, esquerda/direita, para cima/

para baixo, menu, entrada
Indicadores LED (ligar/desligar)
Conformidade com padrões
de montagem VESA® 75 x 75 mm

ELÉTRICA
Tensão de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Interfaces de entrada

Entrada de vídeo BNC, HDMI, VGA
Entrada adicional USB
Áudio Entrada estéreo de 3,5 mm

Frequência horizontal 15 kHz a 75 kHz
Frequência vertical 25 Hz a 75 Hz
Formato de sincronização NTSC/PAL

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 85%, sem condensação
Umidade para armazenamento 10 a 85%, sem condensação

PMCL622
21,5 polegadas

PMCL624
24 polegadas

Área de visualização 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) 527,04 mm (H) x 296,46 mm (V)

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

Densidade de pixels 0,25 mm (H) x 0,25 mm (V) 0.27 mm (H) x 0.27 mm (V)

Brilho 200 cd/m2 250 cd/m2

Taxa de contraste 1000:1 1000:1

Consumo de energia < 30 W < 35 W

Dimensões
(sem suporte)

502,8 x 299,78 x 46,5 mm
(19,8" L x 11,8" C x 1,83" P)

553,2 x 328,1 x 48,5 mm
(21,8" L x 12,92" C x 1,91" P) 

Dimensões
(com suporte)

502,8 x 367,98 x 161,09 mm
(19,8" L x 14,49" C x 6,34" P)

553,2 x 396,3 x 161 mm
(21,78" L x 15,6" C x 6,34" P)

Peso
Unidade
Unidade (com 

suporte)

2,97 kg (6,55 lb)
3,12 kg (7,05 lb)

3,6 kg (7,9 lb)
3,8 kg (8,4 lb)

Alto-falantes 8 ohm 2 W/canal 8 ohm 2 W/canal

Interface Resolução
Taxa de 

atualização

HDMI 1920 x 1080 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz/70 Hz/75 Hz

1024 x 768 60 Hz

800 x 600 60 Hz
640 x 480 60 Hz

VGA 1920 x 1080 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz/75 Hz
1024 x 768 60 Hz

800 x 600 60 Hz

640 x 480 60 Hz



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO
PMCL622 Monitor de 21,5 polegadas (54,61 cm)
PMCL624 Monitor de 24 polegadas (60,96 cm)

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
PMCL-WM Montagem na parede
PMCL-WMT Montagem na parede inclinável/giratória
PMCL-WM1A Montagem na parede de braço único 

inclinável/giratória
PMCL-CM Suporte de teto
PMCL-CMP Suporte de teto com poste

CERTIFICAÇÕES
• CE, Classe B
• FCC, Classe B
• ICES-003, Classe B
• UL/cUL listados

OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM POLEGADAS; TODOS OS 
DEMAIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
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MONITOR DE 21,5" SÉRIE PMCL622 600

 Pelco, o logotipo da Pelco e outras marcas registradas associadas aos produtos Pelco, mencionados
nesta publicação, são marcas registradas da Pelco, Inc. ou de suas afiliadas. ONVIF e o logotipo da
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MONITOR DE 24" SÉRIE PMCL624 600
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