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Obraz/displej
• typ LCD panelu: 1280 x 1024 pixelů, Vysoký lesk, 

Podélný proužek RGB
• Velikost panelu: 19"/ 48 cm
• Oblast sledování: 376,3 x 301,1 mm
• Rozteč obrazových bodů: 

0 098 mm (V) x 0 294 mm (Š)
• Jas (v nitech): 420 nit
• Kontrastní poměr (typický): 700:1
• Barvy: 16,2 M
• Úhel sledování: 160ţ (H) / 160ţ (V), - C/R > 10
• Reakční doba (typická): 8 ms
• Maximální rozlišení: 1280 x 1024 při 75 Hz
• Doporučené rozlišení: 1280 x 1024 při 60 Hz
• Šířka pásma videa: 135 MHz
• Horizontální snímková frekvence: 30 - 82 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 56 - 76 Hz
• technologie sRGB: Ano

Možnosti připojení
• PC: 3,5mm vstup audio do PC x 1, DVI-D x 1, D-

Sub x 1
• AV vstup: Audio (L/P) pro CVBS a S-Video, Audio 

(L/P) pro YPbPr x 1, Komponentní (YPbPr) x 1, 
Kompozitní (CVBS) x 1, Konektor SCART x 1, S-
video x 1

• Audio vstup pro data: 1x digitální zvukový výstup 
(přes rozhraní USB)

• Audio výstup: Výstup pro subwoofer
• USB: Port up stream x 1, Port down stream x 2
• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: 3,5mm vstupní konektor pro mikrofon
• Signál vstupu Video Sync: kompozitní 

synchronizace, Samostatná synchronizace

Pohodlí
• Snadné použití: Klávesové zkratky
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Zobrazení údajů na 

obrazovce
• Ovládací prvky monitoru: Auto, Řízení jasu, Výběr 

vstupu, Levá/Pravá, Menu (OK), Zapnuto/vypnuto, 
Nahoru/Dolů, Ovládání hlasitosti

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, zjednodušená 
čínština, Španělština

• Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 

technologie sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
• Regulační opatření: CB, CCC, Značka CE, FCC-B, 

UL, CSA, GOST, MPRII, NUTEK, Energy Star, 
SEMKO

• Sklopné provedení: -5° až 25°

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Audio kabel, 

Kabel DVI-D, kabel USB, Kabel VGA, 1 x 
subwoofer (basový reproduktor)

• Uživatelský manuál: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

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

677 x 564 x 526 mm
• Rozměry balení v palcích (Š x V x H): 

26,7 x 22,2 x 20,7 palec
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

590 x 451 x 262 5 mm
• Rozměry přístroje se stojanem v palcích 

(Š x V x H): 23,2 x 17,8 x 10,3 palec
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

220 x 220 x 334 mm
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 

hodin
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 35 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9,5 kg
• Hmotnost výrobku (+ stojan) (kg): 20,9 lb
• Hmotnost subwooferu: 4 kg
• Hmotnost včetně balení: 14,5 kg
• Hmotnost včetně balení (kg): 32

Napájení
• Ve shodě s normou: Energy Star, NUTEK
• Spotřeba: < 100 W (< 62 W bez subwooferu)
• Režim vypnuto: < 2 W
• Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Zabudované, Střídavé napětí 90-264 V, 

50/60 Hz

podporovaná rozlišení

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 5 W RMS x 2 

stereofonní reproduktory a 20W subwoofer
• Vylepšení zvuku: Digitální zpracování signálu, 

Subwoofer, Prostorový zvuk Virtual 3D Surround
• Stereofonní systém: NICAM
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti 

subwooferu

Software
• Software Sound Agent 2: Ano
•

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 1024  60, 75 Hz

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
480i  25, 30 Hz
480p 60Hz
576p 50Hz
576i  25, 30 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  25, 30 Hz
LCD monitor
19" multimédia Standard SXGA
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