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Beeld/display
• Type LCD-scherm: 1280 x 1024 pixels, 

Polarisator met antischittering, RGB-beeld met 
verticale lijnen

• Schermgrootte: 17 inch/43 cm
• Effectief weergavegebied: 337,9 x 270,3 mm
• Pixelpitch: 0,264 x 0,264 mm
• Helderheid (nits): 250 nit
• Contrastverhouding (normaal): 500:1
• Displaykleuren: 16,2 M
• Kijkhoek: bij C/R > 5
• Kijkhoek (h / v): 160 / 160 graad
• Responstijd (normaal): 12 ms
• Witchrominantie, 6500K: x = 0.313/y = 0.329
• Witchrominantie, 9300K: x = 0.283/y = 0.297
• Maximale resolutie: 1280 x 1024 bij 75 Hz
• Aanbevolen resolutie: 1280 x 1024 bij 60 Hz
• Fabrieksinstellingen: 16 modi
• Door de gebruiker te definiëren modi: 16 modi
• Videopuntfrequentie: 140 MHz
• Horizontale scanfrequentie: 30 - 83 kHz
• Verticale scanfrequentie: 56 - 76 Hz
• Beeldverbetering: LightFrame™ Digital Reality
• sRGB

Connectiviteit
• Signaalinvoer: Analoog (VGA), PC audio in
• Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 

1 x
• Video Sync-ingangssignaal: Synchronisatie op 

groen, Aparte synchronisatie, Samengestelde sync

Gebruiksgemak
• Ingebouwde audio: 2 W RMS x 2 stereo speakers
• Knoppen en bedieningselementen: LightTouch-

toetsen, Speciale sneltoets, Zijtoetsen
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: Weergave 

op het scherm, SmartControl

• Bedieningselementen monitor: Automatisch, 
Helderheidsregeling, Links/rechts, LightFrame, 
Menu (OK), Aan/Uit, Omhoog/omlaag, 
Volumeregeling

• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Vereenvoudigd Chinees, Spaans

• Andere handige opties: Geschikt voor 
Kensington-slot

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

• Officiële goedkeuringen: CE-markering, E2000, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPR-II, Low 
Emission, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Kantelfunctie: -5° tot 25°

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Audiokabel, VGA-kabel
• Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Afmetingen (met voet) (B x H x D): 

388,2 x 400 x 181,4 mm
• MTBF: 50.000 uur
• Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 35 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C
• Gewicht: 5,5 kg

Voeding
• Voldoet aan: E2000, Energy Star, NUTEK
• Verbruik: 35 W (normaal)
• Uitmodus: < 1 W
• Power LED-indicator: In bedrijf - groen, Stand-by/

slaapstand - geel
• Stroomvoorziening: Ingebouwd, 90 - 264 V AC, 

50/60 Hz
•

LCD-monitor met LightFrame™ DR
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