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ideoteljesítményének és méretének köszönhetően az óriási WXGA képernyő a 

ső terek igazi látványossága. A számítógépes prezentációk és grafikák borotvaéles 

 révén ez a monitor a vállalati tanácstermekben is szívesen látott vendég.

mas működés
pernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
b PC bemeneti formátum, akár WXGA is
os analóg és digitális csatlakoztatási lehetőség
des és megbízható ventillátor nélküli működés
 áthurkolás a képernyők összefűzéséhez
ödés álló módban

nos megtekintéshez optimalizált
 fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad
V tartalmak megjelenítéséhez kompatibilis a HDTV-jellel

2 Pulldown funkció kiszűri a filmnézés közben jelentkező zavaró elemeket
gásadaptív sorváltás-kiküszöbölés a borotvaéles képekért
P második forrás egyidejű megtekintését teszi lehetővé

ny fenntartási költségek
00 órát meghaladó, hosszú várható panel-élettartam
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Kép/Kijelző
• Panel mérete: 42" / 106,7 cm
• Képméretarány: 16:9
• Panel felbontás: 1024 x 1024i
• Képponttávolság: 0,9 x 0,51 mm
• Fényesség: 1100 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
• Kijelzőszínek: 16,7 millió szín
• megtekintési szögtartomány: 160ţ (H) / 160ţ (V)
• Tényleges látóterület: 921,6 x 522,24 mm
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 15 - 91 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 50 - 85 Hz
• Kép javítása: 3D színélesítés, 3/2 - 2/2 

mozgáslebontás, Mozgásadaptív sorváltás-
kiküszöbölés, Kép a képben

Támogatott képernyőfelbontás

• WVGA 852 x 480: 60 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• MAC 1152 x 870: 75 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz

Csatlakoztathatóság
• PC: 1 db DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-be D-Sub 

15HD, VGA-ki D-Sub 15HD
• AV bemenet: 2 db komponens (YPbPr), 1 db S-

video, Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió (L/R) a 
2 YPbPr-hez

• Cinch hangkimenet: Analóg hangkimenet b/j
• Audiobemenet adatátvitelhez: 2 x audió bal/jobb 

(RCA)

• Audiobemenet a számítógéphez: Bal/jobb 
audiocsatlakozó (2 db RCA)

• Hangkimenet: Mélynyomó-kimenet, 1x sztereó 
audió (3,5 mm-es dugasz)

Kényelem
• Kép a képben: Kétablakos, Kép a képben minden 

bemenethez
• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
• Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, spanyol
• Monitorvezérlők: Tápfeszültség be/ki, Bal/Jobb, 

Fel/Le, Menü (OK), Hangerőszabályzó, 
Forrásválasztás

• Képernyőmentési funkciók: Teljesen fehér, 
pixeleltolás

• Beépített audió: Beép.erősítő és 2x5W-os RMS 
sztereó h.

• SRS hangtechnika
• Előírt jóváhagyások: FCC-B, UL, CSA, CE jel

Áram
• Fogyasztás: 390 watt (színsáv)
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Alvó üzemmód: Legfeljebb 10 watt

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

1081 x 722 x 220 mm
• Méretek (tartó nélkül) (Sz x Ma x Mé): 

1081 x 677 x 95 mm
• Súly: 31 2 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 40 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -5 °C-tól +45 

°C-ig
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• Élettartam 50% fényerőig: 80000 óra

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, elem, Távvezérlő, Asztali állvány, VGA 
kábel

• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Felhasználói kézikönyv: Angol, spanyol
• Opcionális tartozékok: Mennyezetre szerelt, 

Rugalmas fali tartó, Rögzített fali tartó

Egyéb
• Keret: Metál-antracit
•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
1280 x 1024  60, 67, 75, 75 Hz
1280 x 960  60, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480  60 Hz

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480p  60 Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
576i  50 Hz
480i  60 Hz
720p  50, 60 Hz
Plazmamonitor
42" WXGA 
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