
FDS1703-BK
Uw voordelen

Voor de pc-aansluiting is de FDS1703 uitgerust met een ana-
loge D-Sub-ingang. Een Composite (BNC)-ingang dient voor
het aansluiten van videobewakingsapparatuur zoals CCTV (Clo-
sed Circuit TV) en bewakingscamera’s. Deze monitor onder-
steunt PAL-, SECAM- en NTSC-signaalindelingen.

 Hoge beeldkwaliteit voor betere zichtbaarheid

 Display met hoge helderheid

 Pc- en video-ingangen

 NTSC/PAL/SECAM-ondersteuning

 Underscan- en normale weergave

 24-uursgebruik, 2 jaar garantie
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Veel verschillende interfaces voor pc en video

Voor de pc-aansluiting hebt u de beschikking over een analoge
D-Sub-ingang. Een Composite (BNC)-ingang dient voor het
aansluiten van videobewakingsapparatuur zoals CCTV (Closed
Circuit TV) en bewakingscamera’s.

Verschillende resoluties

De monitor ondersteunt verschillende resolutie-instellingen tot de
eigen resolutie van 1280 x 1024 pixels. Andere resoluties dan
de eigen resolutie kunnen in de oorspronkelijke grootte, propor-
tioneel verkleind of schermvullend vergroot worden weergege-
ven. Dit is praktisch als bij de setup niet-eigen resoluties worden
ontvangen of bij het gebruik van toepassingen die 1280 x 1024
niet beheersen.

Met overscan of normale weergave

De monitor ondersteunt een overscan-weergave, maar ook een
normale weergave. De normale weergave geeft 100% van
het beeld weer en is ideaal voor reguliere videosignalen. De
overscan-weergave geeft 95% van het beeld weer – de niet-
relevante tv-signaalgegevens aan de randen van het beeld
worden hierbij verwijderd.

Optimaal zicht bij elk licht

Dankzij de maximale helderheid van 350 cd/m2 biedt het
beeldscherm maximale zichtbaarheid bij elk omgevingslicht,
zelfs bij fel daglicht.

Minder ruis en flikkeringen

Dankzij de Y/C-Separation biedt de monitor een flikker- en ruis-
vrij beeld. Bij de Y/C-Separation worden het luminatiesignaal
(Y) en het chrominantiesignaal (C), oftewel de helderheids- en
kleurinformatie van het beeldsignaal, gescheiden. Zo worden
overlappingsartefacten voorkomen. Bovendien geeft de monitor
16,77 miljoen kleuren helder en levendig weer.

Beelden zonder flikkering

De monitor is voorzien van een LED-backlight, waardoor de hel-
derheid kan worden ingesteld en flikkeringen worden voorko-
men. Dat vermindert oogmoeheid bij langdurig gebruik van de
monitor.

Ondersteunt PAL, SECAM en NTSC

De monitor ondersteunt PAL, SECAM en NTSC voor verschil-
lende beveiligings- en bewakingsapparatuur.
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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.



Algemeen
Artikelnr. FDS1703-BK

Behuizingskleuren Zwart

Toepassingsgebied Industrie, Video beveiligingssystemen

Productlijn DuraVision

Varianten FDS1703-GY (Kleur: Lichtgrijs)

Beeldscherm
Diagonaal [in inch] 17

Diagonaal [in cm] 43

Zichtbare diagonaal [ in mm ] 432

Formaat 5:4

Zichtbare beeldgrootte (breedte x
hoogte)

337 x 9

Ideale en aanbevolen resolutie 1280 x 1024

Pixel Pitch horizontaal [ in mm ] 0,26 x 0,26

Panel technologie TN

Max. kijkhoek horizontaal 160 °

Max. kijkhoek verticaal 140 °

Weergavekleuren of grijswaarden 16,7 miljoen kleuren (BNC, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren
(DSub, 8 bit)

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

350

Max. darkroomcontrast (standaard) 800:1

Backlight LED

Eigenschappens & functies
Underscan 1

OSD taal de, en

Instelmogelijkheden Helderheid, Contrast, Beeld impressie, RGB kalibratie,
Kleurverzadiging, Kleurtoon, Kijkhoek, Beeldgrootte,
Volume, Scherpte, Signaalingang, Kleurtemperatuur,
Testbeeld, Reset, All Reset, Signaalinfo

Signaalingangen Dsub, BNC

Videosignaal RGB Analog, Composite Video Input

Audio-ingang RCA (Cinch)

Audio-uitgang 3,5 mm stereojack

Geïntegreerde luidspreker

Energie eigenschappen
Maximaal energieverbruik [ in watt ] 36

Energieverbruik (Stand-by) [ in watt ] 8

Energieverbruik als netschakelaar is
uitgeschakeld [ in watt ]

0

Voeding AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Energiebeheer VESA DPMS

Geïntegreerde voeding

Afmetingen & garantie
Afmetingen zonder voet [ in mm ] 380 x 272,2 x 58

Gewicht zonder voet [ in kilogrammen
]

4,1

Gatafstand VESA-standaard 100 x 100 mm

Certificeringen & keurmerken
Certificering CB, CE, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-

A, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R, China RoHS

Software & accessoires
Meegeleverde accessoires Voedingskabel, EIZO LCD Utility Disk (incl. PDF handboek)

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
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