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Imagine/Ecran
• Tip ecran: Tub Real Flat, Shadow mask
• Dimensiune ecran: 22"/ 55 cm
• Fosfor: P22
• Zonă de afișare recomandată (mm): 392 x 294 

mm
• Zonă de afișare recomandată (inch): 15,4" x 11,6"
• Dot pitch: 0,25 mm
• Dot Pitch (orizontal): 0,21 mm
• Temperatură alb, 5500K: x = 0,332 / y = 0,347
• Temperatură alb, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• Rezoluţie maximă: 2048 x 1536 la 80 Hz
• Rezoluţie recomandată: 1600 x 1200 @ 85 Hz
• Moduri prestabilite din fabricaţie: 9 moduri
• Mod prestabilit din fabricaţie: 1024 x 768 la 75 Hz, 

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

• Moduri preîncărcate din fabricaţie: 27 de moduri
• Rezoluţie video: 360 MHz
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 30 și 130 

KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 50 - 160 Hz
• Rată de reîmprospătare recomandată: 85 Hz
• Caracteristici superioare ale ecranului: Polarizor 

împotriva reflexiilor, Antireflex, Antistatic, 
Luminozitate ridicată, Contrast ridicat

• sRGB
• GTF

Conectivitate
• Cabluri: Cablu video D-sub, cablu de alimentare
• Impedanţă intrare sincronizare: 2,2k Ohm
• Impedanţă intrare video: 75 Ohm
• Niveluri semnal pt. intrare video: 0,7 Vpp
• Semnal de intrare sincronizare video: Sincronizare 

Compozit, Sincronizare separată, Sincronizare la 
verde

• Polarităţi sincronizare video: Pozitiv și negativ
• Conexiune prin cablu: Intrare alimentare CA, 

5BNC, D-sub

Comoditate
• Caracteristici pentru confort: Comutator 

automat de semnal, Limbi meniu, Afișare pe ecran 
(OSD)

• Controale monitor: Control luminozitate, 
Control contrast, Stânga/Dreapta, Meniu, 
Activare/Dezactivare, Sus/Jos

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă, Portugheză, Coreeană, Chineză 
simplificată

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

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Rotativ: +/- 90°
• Înclinare: între -5° și + 25°

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

501 x 501 x 466 mm
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 35°C
• Interval temperatură (stocare): între -25°C și 

+65°C
• Greutate: 26.34 kg

Alimentare
• Consum: 125 W (Uzual)
• Mod Oprit: 1 W
• LED indicator funcţionare: Oprit - Chihlimbar, 

Operare - verde
• Alimentare: Încorporat
•
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