
DV4624
Uw voordelen

Het 46 inch grote display van de DV4624 met Full-HD-resolutie
beschikt over zeer veel ruimte voor de weergave van belangrijke
nautische informatie van een of meerdere brug-systeemtoepas-
singen. Grote hoeveelheden informatie kunnen zo comfortabel
op één enkel beeldscherm worden bekeken.

 46-inch-monitor met Full-HD-resolutie en VA-lcd-
module

 Robuust en betrouwbaar voor gebruik op volle zee

 Duurzame led-achtergrondverlichting

 Zeer nauwkeurige kleurweergave voor ECDIS

 Hardwarekalibratie via optionele accessoires

 Groot dimbaar bereik voor wisselende lichtomstandig-
heden

46" Maritime-Monitor



Grote kijkhoek dankzij VA-technologie

Het VA-panel biedt een sterke contrastverhouding en een zeer
grote kijkhoek op het beeld. Contrast en kleuren van het beeld
blijven bij bijna elke kijkhoek gelijk. Bovendien vermindert de
antireflectiecoating storende spiegelingen, ook als u vanaf de
zijkant naar de monitor kijkt.

Duurzaam LED-backlight

Deze monitor is voorzien van led-achtergrondverlichting en
deze heeft een aanzienlijk langere levensduur dan de CCFL-
buizen die gewoonlijk worden gebruikt.

24/7-gebruik gegarandeerd

De monitor is ontworpen voor 24-uursgebruik en valt op door
de betrouwbaarheid. Daarop geeft EIZO een garantie van 2
jaar.

Betrouwbaar op volle zee

Hitte, kou, trillingen – de monitor is duurzaam bestand tegen be-
lastingen in het maritieme milieu. De monitor voldoet aan de ap-
paratennorm conform IEC 60945 voor milieu en elektromagne-
tische compatibiliteit, die voor de toelating van scheepsuitrustin-
gen is voorgeschreven. Bovendien heeft de monitor bescherm-
klasse IP55 (Front). Overige eigenschappen: Een speciale coa-
ting beschermt de elektronica tegen vocht. En de ventilator van
de monitorbeluchting is eenvoudig toegankelijk, zodat deze ge-
makkelijk kan worden vervangen.

Groot dimbaar bereik voor wisselende
lichtomstandighedentverhältnisse

Geschikt voor gebruik overdag én ’s nachts: Dankzij het grote
dimbare bereik van minder dan 1 cd/m2 tot 600 cd/m2 is de
monitor perfect geschikt voor wisselende lichtomstandigheden.
Zo kunt u de helderheid van de monitor bij elke omgevingsbe-

lichting optimaal instellen en is de monitor ook in donkere ruimtes
probleemloos te gebruiken.
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Picture in Picture

Met de Picture-in-Picture-modus kunt u twee beeldsignalen tege-
lijkertijd afbeelden – één hoofdbeeld en één daarin ingevoegd
verkleind beeld uit een andere signaalbron.



Algemeen
Artikelnr. DV4624

Behuizingskleur Zwart

Toepassingsgebied Industrie

Productlijn DuraVision

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 46

Diagonaal [in cm] 117

Zichtbare diagonaal [in mm] 1168

Minimale afstand [in m] 1,8

Formaat 16:9

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

1018 x 572,7

Ideale en aanbevolen resolutie 1920 x 1080 (Full HD)

Pixelafstand [in mm] 0,53 x 0,53

Ondersteunde resoluties 1920 x 1080 (Full HD)

Panel technologie VA

Max. kijkhoek horizontaal 178 °

Max. kijkhoek verticaal 178 °

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren

Max. helderheid (standaard) [in cd/
m²]

600

Max. darkroomcontrast (standaard) (4.000:1)

Reactietijd grijs-grijs overgang
(standaard) [in ms]

6,5

Backlight LED

Supported transfer protocols Modbus, SNMP, EIZO proprietary

Eigenschappens & bediening
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaar-
denmodi

Day, Dusk, Night

24/7 gebruik

Picture-in-Picture

OSD taal de, en, es, fr

Instelmogelijkheden ECDIS indicator

Afstandsbediening

Geïntegreerde voeding

Aansluitingen
Signaalingangen D-sub, DVI-D, DVI-I, BNC

Videosignaal DVI (TMDS), RGB Analog, Composite Video Input, PAL,
NTSC, SECAM

Controle interface RS232, RS485, USB-Protocol, Ethernet, ext. Keyboard

Synchronisatieformaten Afzonderlijk, Composite, Synchronisatie voor groen

Energie eigenschappen
Energieverbruik (standaard) [in watt] 35

Maximaal energieverbruik [in watt] 110

Energieverbruik (Stand-by) [in watt] 4

Voeding AC 90 - 240 V /, 47 / 63 Hz; DC 18 -36 V

Afmetingen & garantie
Afmetingen zonder voet [in mm] 1067 x 622.5 x 89.6

Gewicht zonder voet [in kilogrammen] 31

Certificeringen & keurmerken
IP Rating/beschermklasse IP55 (front), IP20 (Rear)

Certificering IEC60945, RoHS, REACH

Software & accessoires
Meegeleverde accessoires Afstandsbediening

Garantie
Garantie en service 2 jaar

EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland Dr. Holtroplaan 34-36
5652 XR Eindhoven

Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.nl

Datasheet gegenereerd op
21.05.2023

Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en in andere landen of van de betreffende ondernemingen.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Alle rechten, vergissingen en wijzigingen zijn voorbehouden.

Specificaties

46" Maritime-Monitor

3


