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WXGA de grandes dimensões não passa despercebido em áreas públicas interiores 
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Imagem/Visualização
• Tamanho do Painel: 42" / 106,7 cm
• Rácio de aspecto: 16:9
• Resolução do painel: 1024 x 1024i
• Densidades de pixéis: 0,9 x 0,51 mm
• Luminosidade: 1100 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 1000:1
• Cores do ecrã: 16,7 milhões de cores
• Ângulo de visão: 160º (H) / 160º (V)
• Área de visualização efectiva: 921,6 x 522,24 mm
• Frequência de Varrimento Horizontal: 15 - 91 kHz
• Frequência de Varrimento Vertical: 50 - 85 Hz
• Melhoramento de imagem: Filtro Digital 3D, 

Redução de movimento 3/2 - 2/2, De-interlacing 
adaptável de movimento, Imagem na imagem (PIP 
- Picture in Picture)

Resolução Suportada do Ecrã

• 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

Conectividade
• PC: DVI-D x1, D-Sub9 RS232, 15HD D-Sub 

entrada VGA, 15HD D-Sub saída VGA
• Entrada AV: Componente (YPbPr) 2x, S-video x1, 

Composto (CVBS) x1, Áudio (E/D) para YPbPr x2
• Saída áudio cinch: Saída áudio analógica E/D
• Entrada áudio para dados: Áudio Esquerda/Direita 

(RCA) 2x
• Entrada áudio para PC: Áudio Esquerda/Direita 

(RCA 2x)
• Saída áudio: Saída do subwoofer, Áudio estéreo 

(tomada de 3,5 mm) 1x

Conveniência
• Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Janela 

dupla, Imagem na imagem, todas as entradas
• Controlável em rede: RS232
• Melhoramentos de Conveniência: Visor
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Espanhol
• Controlos do Monitor: Energia Activar/

Desactivar, Esquerda/Direita, Para cima/para 
baixo, Menu (OK), Controlo do volume, Selecção 
de fonte

• Funções de protecção de ecrã: Todo branco, 
mudança de pixels

• Áudio incorporado: Amplificador integrado e 
altifalantes estéreo RMSx2 5 Watts

• Processamento de som SRS
• Aprovações Regulamentares: FCC-B, UL, CSA, 

Marca CE

Corrente
• Consumo: 390 Watts (barra de cores)
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz
• Modo Sleep (adormecer): Máx. 10 Watts

Dimensões
• Dimensões (com base) (L x A x P): 

1081 x 722 x 220 mm
• Dimensões (sem base) (L x A x P): 

1081 x 677 x 95 mm
• Peso: 31,2 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0°C a 

40°C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -5°C 

to +45°C
• Humidade Relativa: 20% - 80%
• Vida útil a 50% de brilho: 80000 hr

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Pilha, Telecomando, Suporte para mesa, Cabo 
VGA

• Guia do Utilizador em CD-ROM
• Manual do Utilizador: Inglês, Espanhol
• Acessórios opcionais: Montagem no tecto, 

Montagem flexível na parede, Montagem fixa na 
parede

Diversos
• Bisel: Antracite metálico
•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
1280 x 1024  60, 75, 85 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

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480p  60 Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
576i  50 Hz
480i  60 Hz
720p  50, 60 Hz
Monitor plasma
42" WXGA 
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