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Bild/visning
• LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, 

Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
• Panelstorlek: 19"/48 cm
• Effektiv visningsyta: 376,3 x 301,1 mm
• Bildpunktavstånd: 0,294 x 0,294 mm
• Ljusstyrka (nits): 250 nit
• Kontrastförhållande (medel): 500:1
• Antal färger: 16,2 M
• Synfältsvinkel: vid C/R > 5
• Betraktningsvinkel (h / v): 160 / 160 grader
• Svarstid (medel): 8 ms
• Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
• Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
• Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
• Rekommenderad upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 

Hz
• Fabriksinställningslägen: 15 lägen
• Användardefinierade lägen: 50 lägen
• VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 56-76 Hz
• sRGB

Anslutningar
• Signalingång: Analog (VGA)
• Insignal för videosynkronisering: Composite Sync, 

Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
• Bättre bekvämlighet: OSD (On-screen Display), 

SmartManage aktiverat
• Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinställning, 

Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Upp/
Ned

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
kinesiska (förenklad), Spanska

• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-
lås

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

• Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, EMC, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Lutning: -5° till +25°
• VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, VGA-kabel
• Extra tillbehör: ergonomisk basplatta
• Bruksanvisning

Storlek
• Mått (med bas) (B x H x D): 425 x 418 x 235 mm
• MTBF: 50 000 timmar
• Relativ fuktighet: 20-80 %
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C
• Vikt: 5,4 kg

Ström
• Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek
• Förbrukning: 34 W (medel)
• Av-läge: < 1 W
• Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – grön, Vänte-

/viloläge – gul
• Strömtillförsel: Inbyggt, 90-264 V växelström, 50/

60 Hz
•
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