
Barevný LED monitor  ZCA17-LED a ZCA19-LED

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz 
tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.
_ Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.
_ Se zařízením manipulujte opatrně.
_ Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.
   Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.
_ Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinou.
_ Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.
_ Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná 
nebezpečí.
_ Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.
_ Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.
_ Zařízení by mělo být používáno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi
bezpečnostními předpisy s normami.

- Poměr stran 4:3
- Vysoké rozlišení a perfektní podání černé barvy
- 40% úspora energie
- Monitor se nepřehřívá, tím se docílí delší životnost
- Věrnější podání barev zobrazené scény

Velikost LCD dispeje 17" 19“
Rozlišení 1280 x 1024

Jas 300cd/m2
Horizontální frekvence 31kHz - 65kHz

Vertikální frekvence 56Hz - 75Hz
Barvy Displeje 16.7 Million

Prosvětlení LED
Kontrast 10000:1

Poměr stran 4:3
Úhel pohledu (H/V) 170°/160°

Doba odezvy 5ms
Video systém NTSC/PAL

Video In/Out BNC 2/2
S-video In/Out N/A

VGA In/Out (15Pin D-Sub) 1
HDMI In 1

Audio In/Out (RCA Type) 1/1
PC Stereo In 1

Zabudované reproduktory ANO, 2 x 2.5W
3D Comb Filter ANO
3D De-Interlace ANO
Rozměry dispeje 337.9 x 270.3mm 376.3 x 301.06mm
Rozměry přístroje 375 x 420 x 190mm 420 x 420 x 190mm
Rozměry balení 500 x 160 x 570mm

Váha 3.17kg 3.22kg
Barva černá

Vesa Mounts Size 75mm/100mm kompatibilní
Napájení DC12V/3.33A (AC100-240V I 50/60Hz)
Spotřeba 17“ Max 20W 19“ Max 25W 
Certifikáty UL/CUL, FCC-DOC, CE, ROHS

Ostatní odnímatelný stojan
Vesa 75x100mm

Záruka:
- Na výrobek je záruka 2 roky.
- Při nedodržení montážních pokynu se ztrácí záruka na zařízení !!!
- Dojde-li k nedodržení správného napájecího napětí, popř. dojde-li k přepětí na kameře, ztrácíte záruku na výrobek  !!!

Záruka se nevztahuje na: 
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání 
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou 
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina) 
- poškození živelnou pohromou 
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací 
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace 
- poškození způsobené nedodržením instalačního návodu 
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno 
- zboží, které má porušenou nebo ztracenou záruční plombu 


