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Obraz/displej
• typ LCD panelu: 1680 x 1050 pixelů, Antireflexní 

polarizátor, Podélný proužek RGB
• Velikost panelu: 22" / 55,9 cm
• Oblast sledování: 474 x 296 mm
• Rozteč obrazových bodů: 0,282 x 0,282 mm
• Jas: 300 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 1000:1
• Barvy: 16,7 M
• Úhel sledování: 160ţ (H) / 160ţ (V), - C/R > 10
• Reakční doba (typická): 5 ms
• Barva bílá, 6500 °K: x = 0,313 / y = 0,329
• Barva bílá, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximální rozlišení: 1680 x 1050 při 60 Hz
• Doporučené rozlišení: 1680 x 1050 při 60 Hz
• Šířka pásma videa: 205 MHz
• Horizontální snímková frekvence: 30 - 93 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 56 - 76 Hz
• Poměr stran: 16:10
• Technologie sRGB: Ano

Možnosti připojení
• Vstup signálu: Analogový (VGA), Datový vstup 

DVI-D, Vstup audio do PC
• Signál vstupu Video Sync: Kompozitní 

synchronizace, Samostatná synchronizace, Funkce 
Sync on Green

• Impedance vstupu video: 75 ohm
• Impedance vstupu sync: 2,2k ohm
• Úroveň vstupních signálů videa: 0,7 Vpp

Pohodlí
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Zobrazení údajů na 

obrazovce
• Ovládací prvky monitoru: Auto, Jas (vlevo), 

Kontrast (vpravo), Menu, Zapnuto/vypnuto
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Francouzština, Němčina, Italština, Ruština, 
Španělština

• Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 

Technologie sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/
Vista

• Regulační opatření: Značka CE, Energy Star, FCC 

Třída B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, 
UL/cUL

• Sklopné provedení: -5° až 25°
• Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
• Vestavěný zvuk: Zvukový výkon 1 W RMS x 

2 stereofonní reproduktory

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Audio kabel, 

Kabel VGA
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

565 x 174 x 472 mm
• Rozměry balení v palcích (Š x V x H): 

22,2 x 6,9 x 18,6 palec
• Rozměry sady (Š x V x H): 

513,76 x 336,10 x 67,34 mm
• Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 

20,2 x 13,2 x 2,7 palec
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

513,76 x 416,2 x 213,59 mm
• Rozměry přístroje se stojanem v palcích 

(Š x V x H): 20,2 x 16,4 x 8,4 palec
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 

hodin
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 35 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,8 kg
• Hmotnost výrobku (+ stojan) (kg): 12,8 lb
• Hmotnost včetně balení: 7,6 kg
• Hmotnost včetně balení (kg): 7,6 kg

Příkon
• Ve shodě s normou: Energy Star
• Spotřeba: < 49 W
• Režim vypnuto: < 1 W
• Indikátor napájení LED: Pohotovostní/úsporný 

režim - žlutá, Provoz - zelená
• Napájení: Zabudované, Střídavý proud 100-240 V, 

50/60 Hz
•

Širokoúhlý LCD monitor
šířka 22"/55,9 cm WSXGA 
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