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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: Skutočne plochá CRT s tieniacou 

maskou
• Veľkosť panela: 22"/ 55 cm
• Fosfor: P22
• Odporúčaná veľkosť obrazovky (mm): 392 x 294 

mm
• Odporúčaná veľkosť obrazovky (palce): 15,4" x 

11,6"
• Rozstup bodov: 0,25 mm
• Rozstup bodov (horizontálny): 0,21 mm
• Biela farba, 5500 K: x = 0,332 / y = 0,347
• Biela farba, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• Biela farba, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximálne rozlíšenie: 2 048 x 1 536 @ 80 Hz
• Odporúčané rozlíšenie: 1 600 x 1 200 pri 85 Hz
• Nastavenia od výroby: 9 režimov
• Výrobné nastavenia: 1 024 x 768 @ 75 Hz, 1 024 

x 768 pri 85 Hz, 1 280 x 1 024 @ 75 Hz, 1280 x 
1024 pri 85 Hz, 1600 x 1200 pri 75 Hz, 1600 x 
1200 pri 85 Hz, 1792 x 1344 pri 75 Hz, 1920 x 
1440 pri 75 Hz, 1920 x 1440 pri 85 Hz

• Režimy prednahrané pri výrobe: 27 režimov
• Video frekvencia bodov: 360 MHz
• Horizontálna snímacia frekvencia: 30 - 130 kHz
• Vertikálna snímacia frekvencia: 50 - 160 Hz
• Odporúčaný obnovovací kmitočet: 85 Hz
• Zdokonalenie obrazovky: Polarizovanie žiarenia, 

Antireflexná, Antistatická, Vysoký jas, Vysoký 
kontrast

• sRGB: áno
• GTF: áno

Pripojiteľnosť
• Káble: D-sub videokábel, sieťový kábel
• Synchr. celkový vstupný odpor: 2,2 k ohm
• Celkový odpor video vstupu: 75 ohm
• Úrovne signálu video vstupu: 0,7 Vpp
• Vstupný signál videosynchronizácie: Kombinovaná 

synchronizácia, Oddelená synchronizácia, 

Synchronizácia na zelenej
• Video synchr.polarita: Kladný a Záporný
• Pripojenie kábla: Sieťové napájanie, 5BNC, D-sub

Užitočná funkcia
• Vylepšenie užitočných funkcií: Automatické 

prepnutie signálu, Ponuka Jazyky, Zobrazenie na 
obrazovke

• Ovládacie prvky monitora: Ovládanie jasu, 
Ovládanie kontrastu, Vpravo/vľavo, Ponuka, 
Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Kórejčina, 
Zjednodušená čínština

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

• Regulačné schválenia: Značka CE, FCC-B, UL, 
CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Otočný: +/- 90°
• Naklonenie: -5° až 25°

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC)
• Manuál používateľa: áno

Rozmery
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

501 x 501 x 466 mm
• Rozsah teploty (prevádzkový): 5°C až 35°C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -25°C až 65°C
• Váha: 26 34 kg

Napájanie
• Spotreba: 125 W (typický)
• Režim vypnutia: >1 W
• Indikačná LED dióda napájania: Vyp. - jantárová, 

Prevádzka - zelená
• Napájanie: Vstavaný
•

CRT monitor
22" real flat QXGA
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