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Obraz/displej
• Typ obrazovky: Obrazovka RealFlat
• Velikost panelu: 17"/41 cm
• Fosfor: P22
• Doporučená plocha zobrazení (mm): 306 x 230 

mm
• Doporučená plocha zobrazení (mm): 12" x 9"
• Rozteč bodů: 0,25 mm
• Rozteč bodů (horizontální): 0,21 mm
• Barva bílá, 6500 °K: x = 0,313 / y = 0,329
• Barva bílá, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximální rozlišení: 1280 x 1024 při 60 Hz
• Doporučené rozlišení: 1024 x 768 při 85 Hz
• Přednastavené režimy: 8 režimů
• Režim továrně nastavených předvoleb: 640 x 480 

při 60 Hz, 640 x 480 při 85Hz, 720 x 400 při 70 
Hz, 800 x 600 při 75 Hz, 800 x 600 při 85 Hz, 1024 
x 768 při 75 Hz, 1024 x 768 při 85 Hz, 1280 x 
1024 při 60 Hz

• Přednastavené režimy: 10 režimů
• Šířka pásma videa: 110 MHz
• Horizontální snímková frekvence: 30 - 71 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 50 - 160 Hz
• Doporučená obnovovací frekvence: 85 Hz
• Vylepšení obrazovky: Antireflexní polarizátor, 

Antireflexní vrstva, Antistatický, Vysoký jas, 
Vysoký kontrast

• Digital deflection: Ano
• technologie sRGB: Ano
• GTF: Ano

Možnosti připojení
• Kabely: Video kabel D-sub, síťová šňůra
• Kabelové propojení: Vstup pro AC napájení
• Impedance vstupu sync: 2,2k ohm
• Impedance vstupu video: 75 ohm
• Úroveň vstupních signálů videa: 0,7 Vpp
• Signál vstupu Video Sync: Samostatná 

synchronizace
• Polarity video sync: Kladná a záporná

Pohodlí
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Menu výběru jazyka, 

Zobrazení údajů na obrazovce
• Ovládací prvky monitoru: Přímý přístup k 

nastavení jasu, Přímý přístup k nastavení 
kontrastu, Horká klávesa High Bright, Menu, 
Zapnuto/vypnuto

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, Korejština, 
Portugalština, Ruština, Španělština, Turečtina

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC 2B, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Regulační opatření: BSMI, CCC, Značka CE, C-
Tick, DHS, eK, FCC-B, UL, CSA, FDA, GOST, 
IRAM, MIC, MPR-II, nízké emise, NOM, PSB, 
SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Otočný: +/- 90°
• Sklopné provedení: -5° až 13°

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

446 x 420 x 475 mm
• Rozměry balení v palcích (Š x V x H): 

17 6 x 16,5 x 18 7 palec
• Rozměry sady (Š x V x H): 397 x 382 x 423,5 mm
• Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 

15 6 x 15 x 16,7 palec
• Hmotnost přístroje: 13,5 kg
• Hmotnost přístroje (lb): 29 7 lb
• Hmotnost včetně balení: 15,4 kg
• Hmotnost včetně balení (kg): 33 95
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -25 °C až 65 °C

Napájení
• Spotřeba: 62 W (typická)
• Režim vypnuto: přibližně 1 W
• Indikátor napájení LED: Vypnuto - blikající zelená, 

Provoz - zelená
• Napájení: Zabudované, 100–264 Vst, 50/60 Hz
•

CRT monitor
17" provedení Real Flat XGA
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