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 životnému prostrediu ponúka užívateľom najlepšie celkové náklady na vlastníctvo.
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: 1 280 x 1 024 pixelov, 

Polarizátor proti lesku, Vertikálny pás RGB
• Veľkosť panela: 17"/ 43 cm
• Efektívna viditeľná oblasť : 337,9 x 270,3 mm
• Odstup pixelov: 0 264 x 0 264 mm
• Svetlosť (nity): 250 nit
• Pomer kontrastu (typický): 500:1
• Farby displeja: 16,2 M
• Uhol zobrazenia: @ C/R > 5
• Uhol zobrazenia (h / v): 160 / 155 stupeň
• Čas odozvy (typický): 8 ms
• Biela farba, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• Biela farba, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximálne rozlíšenie: 1 280 x 1 024 @ 75 Hz
• Odporúčané rozlíšenie: 1 280 x 1 024 @ 60 Hz
• Nastavenia od výroby: 15 režimov
• Užívateľom definovateľné režimy: 50 režimov
• Video frekvencia bodov: 140 MHz
• Horizontálna snímacia frekvencia: 30 - 83 kHz
• Vertikálna snímacia frekvencia: 56 - 76 Hz
• sRGB: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: Analógové (VGA), DVI-D, 

Počítačový zvukový vstup
• Zvukový výstup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 

1x
• USB: USB 2.0
• Vstupný signál videosynchronizácie: Kombinovaná 

synchronizácia, Oddelená synchronizácia, 
Synchronizácia na zelenej

Užitočná funkcia
• Vstavané audio: 2 W RMS x 2 stereo 

reproduktory
• Vylepšenie užitočných funkcií: Zobrazenie na 

obrazovke, Smart Manage zapnuté
• Ovládacie prvky monitora: Automatický, 

Ovládanie jasu, Vpravo/vľavo, Ponuka (OK), 
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole, Ovládanie hlasitosti

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Zjednodušená čínština, Španielčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s 
Kensington uzamknutím, Flexi držiak

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

• Regulačné schválenia: Značka CE, E2000, EMC, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Otočný: +/- 125°
• Naklonenie: -5° až 25°
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Audiokábel, USB kábel, VGA kábel
• Voliteľné príslušenstvo: Super Ergo Base
• Manuál používateľa: áno

Rozmery
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

375 x 377 x 210 mm
• Rozsah prispôsobenia výšky: 70 mm
• MTBF: 50 000 hodín
• Relatívna vlhkosť: 20 % - 80 %
• Rozsah teploty (prevádzkový): od 5 °C do 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
• Váha: 4,8 kg

Napájanie
• Podlieha špecifikáciám: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• Spotreba: 33 W (typicky)
• Režim vypnutia: < 1 W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená, 

Pohotovostný režim/spánok - jantárová
• Napájanie: Vstavaný, 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

LCD monitor
17" SXGA 
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