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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: Árnyékmaszkos Real 

Flat CRT
• Panel mérete: 22"/ 55 cm
• Foszfor: P22
• Javasolt megjelenítési terület (mm): 392 x 294 mm
• Javasolt megjelenítés terület (hüvelyk): 15,4" x 

11,6"
• Ponttávolság: 0,25 mm
• Ponttávolság (vízszintes): 0,21 mm
• fehér színtelítettség, 5500 K: x = 0,332 / y = 0,347
• fehér színtelítettség, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• fehér színtelítettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximális felbontás: 2048 x 1536 @ 80 Hz
• Ajánlott felbontás: 1600 x 1200 @ 85 Hz
• Gyárilag előre beállított módok: 9 mód
• Gyárilag előre beállított mód: 1024 x 768 @ 75 

Hz, 1024 x 768, 85 Hz-en, 1280 x 1024, 75 Hz-en, 
1280 x 1024 @ 85 Hz, 1600 x 1200, 75 Hz-en, 
1600 x 1200, 85 Hz-en, 1792 x 1344, 75 Hz-en, 
1920 x 1440, 75 Hz-en, 1920 x 1440, 85 Hz-en

• Gyárilag előre feltöltött módok: 27 üzemmód
• Képpont érték: 360 MHz
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 -130 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 50Hz - 160 Hz
• Javasolt frissítési sebesség: 85 Hz
• Képernyő minőségének javítása: csillogásvédő 

polarizátor, Tükröződésmentes, Antisztatikus, 
Nagy fényerő, Nagy kontraszt

• sRGB
• GTF

Csatlakoztathatóság
• Kábelek: D-sub videókábel, tápkábel
• Szinkronbemeneti impedancia: 2,2 k ohm
• Videobemeneti impedancia: 75 ohm
• Videobemeneti jelszintek: 0,7 Vpp
• Képszinkron bemeneti jel: kompozit szinkron, 

Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen

• Képszinkron polaritás: Pozitív és negatív
• Kábelcsatlakozás: Váltakozó áramú tápbemenet, 

5BNC, D-sub

Kényelem
• Kényelmi fejlesztések: Automatikus jelkapcsoló, 

Menünyelvek, Képernyő kijelzés
• Monitorvezérlők: Fényerőszabályzás, Kontraszt 

állítás, Bal/Jobb, Menü, Tápfeszültség be/ki, Fel/Le
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német, olasz, spanyol, portugál, Koreai, 
egyszerűsített kínai

• Plug & Play kompatibilitás: DDC 2B, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Előírt jóváhagyások: CE jel, FCC-B, UL, CSA, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Elforgatás: +/- 90°
• Billentés: -5°-tól 25°-ig

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

501 x 501 x 466 mm
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C-tól 35 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -25 °C-tól 65 

°C-ig
• Súly: 26 34 kg

Áram
• Fogyasztás: 125 W (tipikus)
• Kikapcsolt mód: 1 W
• LED állapot-kijelzője: Kikapcsolva - 

borostyánsárga, Működés - zöld
• Áramellátás: Beépített
•
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