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Monitor IP Dekoder 23” do monitoringu

z wbudowanym sprzętowym dekoderem sygnału

Połączenie z wieloma kamerami IP bez użycia komputera 
i technologia poprawy widoczności obrazu

Praca bez komputera
Monitor DuraVision FDF2304W-IP 
działa bez komputera, dlatego moż-
na go umieścić na ścianie lub pod 
sufitem. Eliminuje to ograniczenia 
związane z lokalizacją i znacznie 
upraszcza zarządzanie kablami.

Monitor identyfikuje utratę sygna-
łu maksymalnie po 2 sekundach 
od zdarzenia.

Prosta regulacja ustawień kamery
Dołączony pilot umożliwia łatwą 
zmianę ustawień podłączonych ka-
mer IP, w tym nachylenia, przybliże-
nia, oddalenia, jasności i ostrości.
Obsługa ONVIF
DuraVision FDF2304W-IP obsługuje kamery IP zgodne ze specyfikacją ONVIF 
Profile S, co zapewnia elastyczną instalację i współpracę 
z szerokim zakresem produktów.
DuraVision FDF2304W-IP obsługuje m.in. 
protokoły: Onvif, Panasonic, TOA, Axis (Vapix)
* Szczegółowe informacje na temat kompatybilności kamer IP znajdują się na stronie eizoglo-
bal.com/i/ip-camera.

Układ widoku z wielu kamer
DuraVision FDF2304W-IP oferuje 5 różnych układów widoku, 
które umożliwiają wyświetlanie obrazów wideo z różnych kamer 
na jednym ekranie. Bieżący układ można zmienić przy pomocy 
dołączonego pilota. Monitor pozwala także na sekwencyjne, 
automatyczne przełączenie między czterema źródłami wideo.

Połączenie z maksymalnie 
16 kamerami IP

Regulacja 
kamery

1 ekran

9 ekranów

4 ekrany

16 ekranów

8 ekranów

Kabel LAN

HUB

Połączenie z wieloma kamerami
Za pomocą kabla LAN do monitora DuraVision FDF2304W-IP 
można podłączyć nawet do 16 różnych kamer bezpieczeństwa IP, 
natomiast wbudowany, sprzętowy dekoder sygnału video gwarantuje 
wydajne zarządzanie w środowiskach monitoringu.



  

 

 

 

 

 

 

Dobra widoczność ciemnych obszarów dzięki 
funkcji Smart Insight
Funkcja Smart Insight automatycznie wykrywa słabo widoczne 
obszary i dopasowuje poziom jasności każdego piksela tak, aby 
odtworzyć obraz z realistyczną głębią. Dzięki temu elementy, które 
do tej pory ciężko było zobaczyć na cyfrowych obrazach stają się 
widoczne.

Wyraźny obraz dzięki funkcji Smart Resolution
Autorska technologia Smart Resolution analizuje wyświetlane 
obrazy i poprawia je w taki sposób, że szum staje się mniej 
widoczny, a rozmyte partie obrazu zostają wyostrzone. W przypadku 
wyświetlania obrazu z dużą głębią Smart Resolution silniej wyostrza 
pierwszy plan, aby wiernie odwzorować rzeczywistą ostrość.

Redukcja szumu
Monitor umożliwia redukcję szumu blokowego, będącego efektem 
kompresji wideo.

Mniej odblasków
Matowy panel rozprasza odbijające się od ekranu światło, które 
powoduje gorsze widzenie obrazu i zmęczeniu oczu.

Panel w rozdzielczości full HD
Monitor wyświetla obrazy w jakości full HD (1920 x 1080) na całej 
powierzchni ekranu. Obrazy zarejestrowane przy pomocy kamer full 
HD odtwarzane są z zachowaniem wszystkich szczegółów.

Bez funkcji 
Smart Insight

Bez funkcji 
Smart Resolution

zwykły panel 

Monitor z niską 
rozdzielczością

Widoczne czarne pasy, 
rozmyty ekran

Monitor FDF2304W-IP

Obraz full HD wyświetlony 
na całym ekranie

matowy panel

Z funkcją Smart Resolution

Predefiniowane tryby pracy
Monitor FDF2304W-IP oferuje predefiniowane tryby pracy Day 
i Night, ustawione w taki sposób, aby poprawnie wyświetlać 
obrazy w różnych warunkach oświetleniowych przez cały dzień. 
Przełączanie między trybami odbywa się za pomocą przycisku 
na dołączonym do monitora pilocie.

Szerokie kąty widzenia
Monitor wyposażono w panel IPS z szerokimi kątami widzenia, 
które zapewniają minimalną zmianę kolorów i kontrastu bez 
względu na to, pod jakim kątem użytkownik patrzy na ekran. 
Dzięki temu możliwe jest wierne odwzorowanie kolorów i dobra 
widoczność obrazu na całej powierzchni ekranu, łącznie z rogami.

Optymalne ustawienia kamer
Monitor umożliwia indywidualne dopasowanie ustawień funkcji 
Smart Insight i Smart Resolution dla maksymalnie 4 kamer 
w dowolnym układzie widoku. Jest to szczególnie przydatne, gdy 
korzysta się z wielu kamer w środowisku o różnych warunkach 
oświetleniowych.

Z funkcją Smart Insight



  

 

 

 

 

 

 

Płynne gradacje
Monitor konwertuje 8-bitowy sygnał wejściowy do sygnału 
10-bitowego. Następnie wybiera optymalne kolory korzystając 
z 10-bitowej tabeli LUT, po czym przekonwertowuje dane 
z powrotem do postaci 8-bitowej, aby wyświetlić płynne gradacje.

Płynne odtwarzanie ruchomych obrazów
Monitor FDF2304W-IP wyposażony jest w układ overdrive, który 
zmniejsza czas reakcji matrycy do zaledwie 8 ms (gray-to-gray). 
Pozwala to ograniczyć smużenie i rozmycie, zapewniając płynność 
i ostrość odtwarzanych obrazów wideo.

Bez migotania
Monitor wyposażono w podświetlenie LED, które reguluje poziom 
jasności i ogranicza migotanie obrazu. Pomaga to zmniejszyć 
zmęczenie oczu przy długim patrzeniu na ekran.

Szeroki zakres regulacji jasności
Monitor pozwala na ustawienie poziomu jasności w zakresie 
od poniżej 3 cd/m2 do 300 cd/m2 , dzięki czemu użytkownik może 
dopasować tę wartość w zależności od pory dnia i oświetlenia 
w otoczeniu.

Instalacja bez stopki
Monitor można zainstalować standardzie VESA, np. na ścianie lub 
pod sufitem.

Wbudowany zasilacz
Model FDF2304W-IP ma wbudowany zasilacz, który umożliwia 
podłączenie monitora przy pomocy jednego kabla.

Bez konwersji 10-bitowej

Bez układu overdrive Z układem overdrive

Z konwersją 10-bitową

Blokada bezpieczeństwa
FDF2304W-IP wyposażono w blokadę bezpieczeństwa, która 
unieruchamia monitor na biurku lub innej powierzchni, aby 
zapobiec jego kradzieży lub strąceniu.

2-letnia gwarancja w trybie pracy 24/7
Monitor FDF2304W-IP objęty jest 2-letnią gwarancją producenta 
uwzględniającą nieprzerwany czas pracy.

SPECYFIKACJA

Kolor obudowy Czarny
Matryca IPS
Rodzaj podświetlenia LED
Przekątna 23” / 58 cm (584 mm)
Naturalna rozdzielczość 1920 x 1080
Rozmiar wyświetlanego 
obrazu

509,1 x 286,4 mm

Rozmiar piksela 0,2652 x 0,2652 mm
Liczba kolorów 16,7 miliona
Kąty widzenia (pionowo / po-
ziomo)

178°, 178°

Jasność 300 cd/m²
Kontrast 1000:1
Czas reakcji (typowy) 8 ms (Gray to gray)
Wejście sygnałowe HDMI x 1
USB* RJ-45 x1

2 porty USB 2.0 jako hub
Standard LAN IEEE802.3ab (1000BASE-T), 

IEEE802.3u (100BASE-TX)
Zasilanie AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Rozmiar (szer. x wys. 
x głęb.)

563,5 x 411,5 x 157 mm

Rozmiar bez stopki (szer. 
x wys. x głęb.)

563,5 x 325 x 63 mm

Waga 7,9 kg
Waga bez stopki 5,5 kg
Pochylenie 30° góra
Rozstaw otworów (standard 
VESA)

100 x 100 mm

Temperatura 0 - 35 °C
Wilgotność (bez konden-
sacji)

20 - 80 %

Certyfikaty i standardy CB, CE, cTUVus, FCC-B, Canadian 
ICES-003-B, c-tick, TUV/S, VCCI-B, 
RoHS, WEEE

Dołączone akcesoria Kabel zasilający, kabel sygnałowy 
(HDMI - HDMI), pilot z baterią, prze-
wodnik instalacji, instrukcja obsługi

Gwarancja 2 lata

* Szczegółowe informacje na temat kompatybilności kamer ONVIF znajdują się na 
stronie eizoglobal.com/FDF2304W-IP/compatibility.
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Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich 
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