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Görüntü/Ekran
• Görüntü ekranı tipi: Real Flat resim tüpü
• Panel Boyutu: 17" / 41 cm
• Fosfor: P22
• Önerilen görüntü alanı (mm): 306 x 230 mm
• Önerilen Görüntü Alanı (inç): 12" x 9"
• Nokta aralığı: 0,25 mm
• Nokta Aralığı (yatay): 0,21 mm
• Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maksimum Çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 85 Hz'de 1024 x 768
• Fabrika Ayar Modları: 8 mod
• Fabrika Ayarları Modu: 60 Hz'de 640 x 480, 85 

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

• Fabrika Önyükleme Modları: 10 mod
• Video Nokta Hızı: 110 MHz
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 71 kHz
• Dikey Tarama Frekansı: 50 - 160 Hz
• Tavsiye edilen Tazeleme Hızı: 85 Hz
• Ekran geliştirme: Parlama Önleyici Polarize Yüzey, 

Yansıma Önleyici, Antistatik, Yüksek Parlaklık, 
Yüksek Kontrast

• Dijital saptırma
• sRGB
• GTF

Bağlanabilirlik
• Kablolar: D-sub Video Kablosu, Güç Kablosu
• Kablo Bağlantısı: AC Güç girişi
• Sync giriş empedansı: 2,2k ohm
• Video giriş empedansı: 75 ohm
• Video giriş sinyal seviyeleri: 0,7 Vpp
• Video Sync Giriş Sinyali: Ayrı Sync
• Video Sync Kutupları: Pozitif ve Negatif

kolaylıklar
• Rahatlık Geliştirmeleri: Menü Dilleri, Ekran Üstü 

Gösterim (On Screen Display)
• Monitör Kontrolleri: Parlaklığa Doğrudan Erişim, 

Kontrasta Doğrudan Erişim, Yüksek Parlaklık 
Kısayol Tuşu, Menü, Açık/Kapalı

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Korece, Portekizce, Rusça, İspanyolca, 
Türkçe

• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC 2B, Windows 
98/ME/2000/XP

• Kanuni Onaylar: BSMI, CCC, CE işareti, C-Tick, 
DHS, eK, FCC-B, UL, CSA, FDA, GOST, IRAM, 
MIC, MPR-II, Düşük Emisyon, NOM, PSB, 
SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Yana yatma: +/- 90°
• Eğilme: -5° - 13°

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu
• kullanım kılavuzu

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 446 x 420 x 475 mm
• İnç olarak kutu boyutları (G x Y x D): 

17,6 x 16,5 x 18,7 inç
• Set ağırlığı: 13,5 kg
• Set boyutları (G x Y x D): 397 x 382 x 423,5 mm
• Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 

15,6 x 15 x 16,7 inç
• Set ağırlığı (lb): 29,7 lb
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 15,4 kg
• Paket dahil ağırlık (lb): 33,95
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 65°C

Güç
• Tüketim: 62 W (Tipik)
• Kapalı Modu: yaklaşık 1 W
• Güç LED göstergesi: Kapalı - Yanıp Sönen Yeşil, 

Çalışma - yeşil
• Güç kaynağı: Dahili, 100-264 VAC, 50/60 Hz
•

CRT monitör
17" real flat XGA
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