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Kép/Kijelző
• LCD panel típus: 1024 x 768 pixel, Vakításmentes 

polarizátor, RGB függőleges sáv
• Panel mérete: 15"/ 38 cm
• Tényleges látóterület: 304,1 x 228,1 mm
• Képponttávolság: 0 297 x 0 297 mm
• Fényesség (nit): 250 nit
• Kontrasztarány (tipikus): 450:1
• Kijelzőszínek: 16,2 M
• Nézési szög: @ C/R > 5
• Látószög (v / f): 160 / 140 fok
• Válaszidő (tipikus): 16 ms
• A fehér színkoordinátái, 6500 K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• A fehér színkoordinátái, 9300 K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Maximális felbontás: 1024 x 768 @ 75 Hz
• Ajánlott felbontás: 1024 x 768 @ 60 Hz
• Gyárilag előre beállított módok: 15 mód
• Felhaszn. által meghatározott módok: 50 

üzemmód
• Képpont érték: 80 MHz
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 -63 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 56-76 Hz
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• Jel bemenet: Analóg (VGA)
• Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron, 

Külön szinkron, Szinkron be, zöld

Kényelem
• Kényelmi fejlesztések: Képernyőkijelző, 

SmartManage engedélyezve
• Monitorvezérlők: Auto, Fényerő-szabályzás, Bal/

Jobb, Menü (OK), Feszültség Be/Ki, Fel/Le

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Angol, 
Francia, Német, Olasz, Egyszerűsített kínai, 
Spanyol

• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 
kompatibilitás, FlexiHolder

• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Előírt jóváhagyások: CE jel, E2000, EMC, Energy 
Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/
GS, TÜV Ergo

• Billentés: -5°-tól 25°-ig
• VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, VGA kábel
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

342 x 344 x 180 mm
• MTBF (hibák közötti átlagos idő): 50 000 óra
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C - 60 °C
• Súly: 2,7 kg

Áram
• Megfelel a következőnek:: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• Fogyasztás: 17W (tipikus)
• Kikapcsolt mód: < 1 W
• LED állapot-kijelzője: Működés - zöld, Készenlét/

alvás - borostyánsárga
• Áramellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
•

LCD-monitor
15" XGA 
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