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มประสิทธิผล! มืออาชีพหลายคนต่างวางใจในหน้าจอขนาดใหญ่ในรุ่น 200P6IS 
แบบภาพวิดีโอที่ใช้แพร่หลายได้อย่างยอดเยี่ยม และตรงตามหลั

งการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การออกแบบชนิดไร้สารตะกั่วและการจัดการทรั
ไกล ยังให้ความคุ้มค่าต่อการเป็นเจ้าของมากที่สุด

ิทธิภาพของหน้าจอที่โดดเด่น
A, ความละเอียด 1600 x 1200 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัดกว่า
ือกสัญญาณเข้า 3 รูปแบบเพื่อความยืดหยุ่นของการแสดงผลได้มากที่สุด
เวลาตอบสนองในการเปิด/ปิด 16 ms: แสดงผลข้อความและกราฟิกชัดเจนขึ้น

กสบายเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
งภาพและข้อมูลได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อนจอภาพ
จอภาพได้ 90 องศาพร้อมการจัดการสายเคเบิลได้ยอดเยี่ยม
งในตัวสำหรับระบบเสียงที่ไม่ทำให้โต๊ะรกรุงรัง

บเสียงสแตนด์อโลนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมทางอินเตอร์เน็ต

ังก์ชันที่แสนสะดวกสบาย
งภาพจากแหล่งภาพวิดีโอชนิดต่างๆ: S-Video และ CVBS
งข้อมูล PC ขณะรับชมภาพวิดีโอหรือ TV ในหน้าต่างเดียว

้าของได้ในราคาประหยัดกว่า
ับการใช้ SmartManage เพื่อใช้ในการจัดการสินทรัพย์ผ่านระบบ LAN
จากโลหะไร้สารตะกั่วช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมของเรา
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1600 x 1200 พิกเซล, 

โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 20.1"/ 51 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 408 x 306 มม.
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.255 x 0.255 มม.
• ความสว่าง (nits): 250 นิต
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 400:1
• สีในการแสดงผล: 16.2 ล้าน
• มุมมองภาพ: @ C/R > 10
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 176 / 176 องศา
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1600 x 1200 @ 75 Hz
• ความละเอียดที่แนะนำ: 1600 x 1200 @ 60Hz
• โหมดการตั้งค่ามาจากโรงงาน: 15 โหมด
• โหมดที่ผู้ใช้กำหนด: 37 โหมด
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 202.5 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 97 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 85 Hz
• sRGB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Picture in Picture

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณอินพุต: อะนาล็อก (VGA), DVI-I, PC 

Audio in
• อินพุตเสียงเข้าสำหรับวิดีโอ: ระบบเสียงซ้าย/ขวา 

(RCA x 2)
• เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 

3.5 มม.) 1x
• อินพุตวิดีโออื่น: Composite Video, S-Video
• สัญญาณอินพุตของซิงค์วิดีโอ: Composite Sync, 

Separate Sync, Sync on Green

สิ่งอำนวยความสะดวก
• เครื่องเสียงในตัว: 2W RMS x 2 ลำโพงสเตอริโอ
• ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: การแสดงผลบนหน้าจอ, 

ใช้ SmartManage ได้

• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, 
การควบคุมความสว่าง, ซ้าย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปิด/
ปิดเครื่อง, ขึ้น/ลง, การควบคุมระดับเสียง, อินพุต, 
Picture in Picture

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน, 
สเปน

• อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ใช้กับล็อค 
Kensington ได้

• การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์: DDC/CI, 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• การอนุมัติตามกฎหมาย: เครื่องหมาย CE, EMC, 
FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, 
TÜV Ergo

• แท่นหมุน/ บิดได้: +/- 65ฐ
• เอียง: -5ฐ ถึง 25ฐ
• VESA Mount: 100 x 100 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สาย DVI-D, สายสั

ญญาณเสียง PC, สายเคเบิล VGA
• คู่มือการใช้งาน

ขนาด
• ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 

461 x 438 x 214 มม.
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• MTBF: 50,000 ชั่วโมง
• ความชื้นสัมพัทธ์: 20% - 80%
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5ฐC ถึง 35ฐC
• ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20ฐC ถึง 60ฐ C
• น้ำหนัก: 9.85 กก.

กำลังไฟ
• สอดคล้องกับมาตรฐาน: NUTEK
• การใช้ไฟฟ้า: 52 W (ทั่วไป)
• โหมดปิด: 1.5 W
• สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ทำงาน - 

สีน้ำเงิน, สแตนด์บาย/รอทำงาน - สีเหลืองอำพัน
• แหล่งจ่ายไฟ: ภายในตัว, 90-264 VAC, 50/60 Hz
•

จอ LCD
20" UXGA 
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ดจากจำนวนพิกเซลทั
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ว) และกลับมาที่ใช้งาน (สีดำ) 

เป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
ดงว่ามีการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้

้เห็นจากการแสดงผลข้อความแ
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งเห็นได้ของจอภาพที่สามารถใ

ท่นวางจอภาพ ซึ่งให้ความสะ
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