Atlona testovací monitor DIS7-PROHD

Atlona Technologies DIS7-PROHD je 7 palcový HD testovací monitor pro testování kabeláže a
komponentních instalací, tam kde je monitor ve velké vzdálenosti od zdroje nebo není vůbec.
Oproti většině jiných monitorů, není DIS7-PROHD omezený, co do možností použití na jeden
specifický formát. Zatímco většina podobných starších zařízení, podporuje pouze HDMI nebo
DVI rozhranní pro testování, Atlona nabízí mnohem více možností než jenom digitální formáty.
DIS7-PROHD umožňuje testovat všechny digitální formáty jako jsou HDMI a DVI stejně tak jako
VGA, komponentní a RGB-HV.

Další funkce umožňují zobrazovat informace o signálu z DDC (Display Data Channel) jako jsou
HDCP kompatibilita, rozlišení a frekvence, digitální formát a audio informace. Při testovaní je
možné kromě samotného video obrazu sledovat také audio, díky zabudovaným reproduktorům.
Vzhledem ke stále novým trendům, je monitor kompatibilní také s 3D. Nezbytnou vlastností je
přenosnost; proto je možné doobjednat k tomuto 7 palcovému monitoru i baterii, která umožní
testovat i specifické komponenty projektu umístěné v odlehlých částech. DIS7-PROHD má
mimo jiné také na vrchní a spodní straně vstup pro uchycení na stojan.

Možnost použití:

• Všechny typy instalací. AT-DIS7-PROHD je velice užitečný a potřebný, protože napomáhá
ujistit se, že všechny kabely, extendery, přepínače nebo AV přijímače jsou správně zapojeny a
přenáší čistý signál ještě před tím, než je instalace dokončena. Většina instalací je dokončena
mnohem dříve, než jsou zapojeny displeje; proto je DIS7-PROHD perfektní zařízení, které ověří
zda vše funguje v pořádku. Doporučujeme použít DIS7-PROHD spolu s AT-HD800 (HDMI
Generátorem signálu), který umožní uživatelům testovat jakékoli rozlišení, HDCP, EDID a
dokonce 3D.

• Výroba. Výrobci mohou používat DIS7-PROHD pro kontrolu kvality svých produktů, aby se
ujistili o skutečné podporované frekvenci a rozlišení.

• Monitoring. AT-DIS7-PROHD je perfektní doplněk ke každému zařízení montovanému do
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Racku, umožňuje zobrazovat všechny výstupní signály a určit případné problémy bez nutnosti
sledovat displej, který může být umístěn i ve 100m vzdálenosti. K tomuto účelu je možné využít
nástavce do Racku: AT-RK-DIS7PRO, velikost 4U.

• Televizní vysílaní. AT-DIS7-PROHD je ideální zařízení pro každého kameramana nebo
promítače, kteří potřebují rychle zobrazit, co je nahráváno nebo si přehrát určitou pasáž.
DIS7-PROHD má na vrchní a spodní straně vstup pro stativ.

Při koupi tohoto monitoru, stejně tak jako u jiného testovacího zařízení, bude zákazním nucen
investovat větší částku, než by chtěl. Tento monitor je dostupný za méně než polovinu běžné
ceny 7 palcového HD monitoru. Pro podporu dalších potřeb instalačních firem je nyní dostupný
HDMI Generátor signálu, AT-HD800, pro úzkou spolupráci s monitorem při testování každého
rozlišení, HDCP, EDID a 3D signálu. Tato jednotka je perfektní pro všechny typy instalací, aby
jste se ještě před dokončením instalace ujistili, že všechny signály prochází čistě. Výrobci
mohou použít tento produkt pro kontrolu kvality, aby se ujistili, že potřebné rozlišení a frekvence
fungují. Kromě toho všichni kameramani nebo promítači v televizním průmyslu velmi ocení
možnost prohlížení zaznamenaných záběrů a pasáží.
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Díky DIS7-PROHD, už nebudete plýtvat drahocenným časem a penězi, nemusíte bourat zdi ani
nemusíte objednávat několik testovacích zařízení určené pro specifický druh závady nebo
problému.
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