
  

  

  

Превод от английски език  

 

  
Информационен лист   за продукта   

  

МОНИТОР TEMPEST   

BSM27F - TB:   

  
  

Основни функции:   
  

Съответства на SDIP - 27   ниво A   
  

 27  “ широкоекранен образ   
  

Р езолюция   Full  HD  (1920x1200)     
  

В съответствие с CE   
  
  

Решение / Ползи:   
  

Монитора   BSM27F-TB   е     TEMPEST 2 7 “лед  
дисплей   предназначен да удовлетвори  
изискванията на вашите офис приложения и  
проекти.   

  
Защитата на оборудването от шпиониране е  
изпълнена  чрез   разстояни я ,  екраниране ,  
филтриране и маскиране. Стандартите TEMPEST  
изискват  елементи като разстояние на  
оборудването от стените, количество  
екранирането   в сгради и оборудване, и  
разстояние, разделящо кабели, носещи  
класифициран и   спрямо некласифицирани  данни ,  
филтр и на кабелите и дори разстояние и защита  
между кабелите/оборудването и  тръби те на  
сградите .   

  
"Стандарт за лабораторни изпитвания на  
компрометиращите   излъчвания " .   Това е най - 
строгият стандарт за устройства, кои то ще се  
експлоатират в среда   на НАТО зона 0, където се  
предполага,  че атакуващият има почти  
непосредствен достъп   ( напр. Съседно  
помещение, на разстояние 1 м).    
  
BSM27F - TB  е създаден за най - строгите  
приложения на TEMPEST, изискващи  
съответствие с  SDIP - 27 /1   Ниво B .   
  
Инст алирането на филтър поддържа  
съответствието на оборудването с изискванията  
на InfoSec на   службата  NSA.     
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 ТЕХНИЧЕСКИ АКЦЕНТИ 

  

 

 Product Data Sheet 

Спецификация на продукта  

Панел и фоново осветление 
Контраст – типичен   
Време за реакция 
Ъгъл на видимост (Х/В) 
Цветови нюанси 
Яркост - типична 
Съотношение на страните 
Диагонален размер 
Резолюция (присъща) 
Видима екранна зона ( Х/В ) 
Отстояние на пикселите  
 

IPS 
1000:1 

5 ms 
178° / 178° 

 16.7 million colors  
250 cd/m² 

16:9 
27-inch  

1920 x 1080 pixels 
597 x 336 mm 

 0.27 mm 
 

Connectivity 
DisplayPort 
Входящ конектор  
Сигнален кабел 

Да  
x 1 DP 

x1 TEMPEST DP кабел 

Power consumption 
Консумация на енергия- типична 

Консумация на енергия –макс. 

Работно напрежение 

Работна честота 

Разери  (ДхШхВ) 

Стойка 

Настройки на стойката 

 

Завъртане на екрана 

Тегло 

Цвят 

Съответствие на ЕЕ 

Екологични 

 
12.51 W 

15 W 

100V / 240V 

50 ÷ 60 Hz 

611.3 x 63.5 x 362.2 mm 

Регулиране на наклона, въртене и височина 

Наклон:35°, назад -5; Повдигане:150mm; 

Завъртане +/-45°; 

Екранът се върти на 90° от пейзаж на портрет 

7.57 kg 

Black 

 ENERGY STAR 8.0 

TCO Displays 7.0, TCO Certified,  

WEEE, RoHS 

Гаранционен срок Три Години 

TEMPEST NATO SDIP-27/1 Level B  



 

  

    


