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System dystrybucji materiałów video RadiForce LX560W jest zestawem składającym się z monitora RadiForce LS560W 
o rozdzielczości 8 MP oraz stacji zarządzającej LMM56800. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w salach operacyjnych, 
w których istnieje potrzeba skoordynowanego wyświetlania obrazu z różnych źródeł.

system dystrybucji sygnału video

kolorowy monitor LCD o przekątnej 56”

system zarządzania monitorami 
wielkoformatowymi

ekran o przekątnej 56” to nowa jakość w obrazowaniu medycznym,  

udostępniająca dużą elastyczność w aranżowaniu różnych układów 
wyświetlania obrazów
pełna kontrola nad stabilnością parametrów wyświetlania dzięki  

systemowi ISS (Integrated Stability System)
zgodność wyświetlania skali szarości ze standardem DICOM/CIE 

system kontroli równomierności podświetlania dla uzyskania jednakowej  

jasności na całej powierzchni matrycy

kolory obudowy szary antracytowy

matryca kolorowy panel TFT, matryca MVA

aktywna powierzchnia robocza 1244 × 700 mm

widoczna powierzchnia ekranu przekątna: 1 430 mm

rozdzielczość naturalna 3840 × 2160

wielkość piksela 0,324 × 0,324 mm

paleta barw 16,77 miliona z palety 8,5 miliarda

kąty widzenia 176°, 176° (typowo)

jasność 450 cd/m2 (typowo)

zalecana jasność do kalibracji 300 cd/m2 włącznie z systemem kontroli równomierności

kontrast 1200:1

czas reakcji 6,5 ms (półtony)

częstotliwość odświeżania poziom: 124 – 136 kHz, pionowo: 57 – 63 Hz

taktowanie piksela 254 MHz

sygnał wejściowy DVI Standard 1.0

złącza sygnałowe DVI-D 24-pin (Dual Link) × 2

port szeregowy RS232C

wymagania energetyczne AC 100 – 240 V; 50/60 Hz

zużycie energii 500 W (maksymalnie)

zarządzanie energią DVI DMPM

redundancja zasilacz × 2, podświetlenie × 2

czujnik podwójny ISS (Integrated Stability System)

waga bez podstawy: 49 kg

rozstaw otworów montażowych standard VESA 400 × 400 mm

stopień ochrony IP20

certy� katy i standardy bezpieczeństwo: EN60601-1, CSA C22.2 No.601.1, UL60601-1
emisja: EN60601-1-2 limit B, FCC Class A, MPR II

akcesoria kabel zasilający, instrukcja obsługi

wymiary (jednostka: mm)
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przyjmowanie sygnału z maksymalnie 27 źródeł, ich kombinacja  

i transmisja na monitor w dowolnie skon� gurowanym oknie
możliwość dowolnej zmiany położenia okna źródłowego 

wysoka bezawaryjność dzięki redundantnemu zasilaczowi i cyklicznej  

kontroli
oparte o interfejs www narzędzie do kon� guracji 

ilość złącz cyfrowe × 21 (14), analogowe × 6 (4)
21 (14) jednocześnie wyświetlanych

parametry złącz cyfrowych DVI-D single link
1920 × 1200, 60 Hz maksimum (165 MHz taktowanie piksela, 
rozdzielczość pozioma do 2048)

parametry złącz analogowych 
wysokiej wydajności (3 porty)

1600 × 1200, 60 Hz (maksymalnie)

parametry złącz analogowych 
standardowej wydajności (3 
porty)

1280 × 1024, 75 Hz (maksymalnie)

złącza wejściowe cyfrowe: HDMI (tylko sygnał DVI) × 18 (12), DVI-D × 3 (2)
analogowe: VGA (D-Sub mini 15-pin) × 3 (2), DVI-I (złącze 
identyczne z DVI-D) × 3 (2)

złącza wyjściowe DVI DualLink × 2

obsługiwany sygnał wyjściowy DVI-D Dual Link

obsługiwany format wyjściowy do QFHD (3840 × 2160)

obsługiwany sygnał DDC

zarządzanie interfejs umożliwiający zmianę rozmieszczenia / 
skalowalność okien, określenie statusu i diagnostyki

kontrolki kontrolka zasilania w postaci diody LED

interfejs sieciowy interfejs Ethernet

złącze sieciowe RJ45

wymagania energetyczne AC 100 – 240 V; 50/60 Hz

prąd zasilający 5,0 – 2,5 A

redundancja niezależne zasilacze × 2 z możliwością wymiany bez 
przerywania pracy (hot swap)

przeznaczenie do montażu szafa rack 19”, wysokość 4U

stopień ochrony IP20

wymiary bez podstawy: 482,6 × 177 × 470 mm

waga 20 kg (maksymalnie)

certy� katy i standardy: bezpieczeństwo: EN60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950, 
UL60950-1, emisja: EN55022 limit B

opcjonalne akcesoria kabel sygnałowy Dual Link (DVI-D ~ DVI-D), kabel DVI-HDMI, 
przejściówka DVI-HDMI, konwerter analogowy, Dual DVI 
Transmission Link SDL3502

dane do zamówienia RadiForce LX560W (do 14 obrazów): 6GF5606-2AA00-0AA0
RadiForce LX560W (do 21 obrazów): 6GF5606-2AB00-0AA0

gwarancja 2 lata


