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Kuva/näyttö
• Paneelin koko: 42" / 106,7cm
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: 1 024 x 1 024i
• Kuvapistetiheys: 0,9 x 0,51 mm
• Kirkkaus: 1 100 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 1 000:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
• Katselukulma: 160º (vaaka) / 160º (pysty)
• Tehollinen katselualue: 921,6 x 522,24 mm
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 15 - 91 kHz
• Pystysuuntainen skannaustaajuus: 50 - 85 Hz
• Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-

liikemuunto, Liikkeeseen mukautuva 
kuvanparannus, Kuva kuvassa -toiminto

tuettu näyttöresoluutio

• WVGA 852 x 480: 60 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• MAC 1 152 x 870: 75 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz

Liitännät
• PC: 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-tulo D-Sub 

15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD
• AV-tuloliitäntä: 2 komponenttiliitäntää (YPbPr), 1 

S-video-liitäntä, Komposiitti (CVBS) x 1, Audio (v/
o), YPbPr 2x

• Äänitulokaapeli: Analoginen äänilähtö v/o

• Dataäänitulo: 2 ääniliitäntää vasen/oikea (RCA)
• Tietokoneen äänitulo: 2 ääniliitäntää v/o (RCA)
• Äänilähtö: Subwooferin lähtö, 1 stereoäänijakki 

(3,5 mm)

Käytön mukavuus
• Kuva kuvassa -toiminto: Kaksi ikkunaa, Kuva 

kuvassa -toiminto, tuloliitännät
• Ohjattavissa verkon kautta: RS232
• Käyttömukavuuden parannukset: Näyttö
• Näyttökielet: englanti, ranska, espanja
• Näytön ohjaustoiminnot: Virrankytkentä ja -

katkaisu, Vasen/oikea, Ylös/alas, Menu (OK), 
Äänenvoimakkuuden säätö, Lähteen valinta

• Näytönsäästötoiminnot: Kokonaan valkoinen, 
pikselien vaihto

• Kiinteä ääniratkaisu: Sisäinen vahvistin ja 2 RMS-
stereokaiutinta (5 W)

• SRS-äänenkäsittely
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: FCC-B, UL, 

CSA, CE-hyväksytty

Virta
• Kulutus: 390 wattia (väripalkki)
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Lepotila: enintään 10 wattia

Mitat
• Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S): 

1 081 x 722 x 220 mm
• Mitat (ilman jalustaa) (L x K x S): 

1 081 x 677 x 95 mm
• Paino: 31,2 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 40°C
• Varastointilämpötila: -5 °C... +45 °C
• Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 80000 t

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Akku, 

Kauko-ohjain, Pöytäjalusta, VGA-johto
• Käyttöopas CD-levyllä
• Käyttöopas: Englanti, espanja
• Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys, Joustava 

seinäkiinnitys, Kiinteä seinäkiinnitys

Sekalaista
• Näytön reuna: metallinen antrasiitti
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
1 280 x 1 024  60, 75, 85 Hz
1280 x 960  60, 85 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70Hz
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480p  60 Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
576i  50 Hz
480i  60 Hz
720p  50, 60 Hz
Plasmanäyttö
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