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Obraz/Displej
• Veľkosť panela: 42"/106,7 cm
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 1 024 x 1 024i
• Odstup pixelov: 0.9 x 0,51 mm
• Svetlosť: 1 100 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1 000:1
• Farby displeja: 16,7 milióna farieb
• Uhol zobrazenia: 160ţ (H) / 160ţ (V)
• Efektívna viditeľná oblasť : 921,6 x 522, 24 mm
• Horizontálna snímacia frekvencia: 15 - 91 kHz
• Vertikálna snímacia frekvencia: 50 - 85 Hz
• Zdokonalenie obrázkov: 3D hrebeňový filter, 

Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Odstr. efektu 
prekladania pri pohybe, Obrázok v obrázku

Podporované rozlíšenie displeja

• 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

Pripojiteľnosť
• PC: DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, Vstup VGA D-Sub 

15HD, Výstup VGA D-Sub 15HD
• vstup AV: Komponent (YPbPr) x 2, S-video x 1, 

Kompozitný (CVBS) x1, Zvukový (Ľ/P) pre YPbPr 
x 2

• Výstupný zvukový konektor cinch: Analógový 
zvukový výstup Ľ/P

• Zvukový vstup pre údaje: Zvukový ľavý/pravý 
(RCA) 2x

• Zvukový vstup pre PC: Zvukový ľavý/pravý (RCA) 
x 2

• Zvukový výstup: Výstup pre hlbok. reproduktor, 
Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 1x

Užitočná funkcia
• Obrázok v obrázku: Dvojité okno, Obraz v obraze 

pre všetky vstupy
• Ovládateľný cez sieť: RS232
• Vylepšenie užitočných funkcií: Zobrazenie na 

obrazovke
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Španielčina
• Ovládacie prvky monitora: Zapnuté/Vypnuté, 

Vpravo/vľavo, Hore/dole, Ponuka (OK), 
Ovládanie hlasitosti, Výber zdroja

• Funkcie na šetrenie obrazovky: Plné biele, posun 
pixelov

• Vstavané audio: Zabudovaný zosilňovač a stereo 
reproduktory 5 W RMS x 2

• Spracovanie zvuku SRS: áno
• Regulačné schválenia: FCC-B, UL, CSA, Značka 

CE

Napájanie
• Spotreba: 390 wattov (farebný raster)
• Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Režim spánku: Max. 10 W

Rozmery
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 1 

081 x 722 x 220 mm
• Rozmery (bez základne) (Š x V x H): 1 

081 x 677 x 95 mm
• Váha: 31 2 kg
• Rozsah teploty (prevádzkový): od 0 °C do 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -5 °C do +45 °C
• Relatívna vlhkosť: 20 % - 80 %
• Doživotná do 50 % jasu: 80 000 hod

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Batéria, Diaľkové 
ovládanie, Podstavec na stôl, VGA kábel

• Príručka používateľa na disku CD-ROM: áno
• Manuál používateľa: Anglicky, španielsky
• Voliteľné príslušenstvo: Držiak na strop, Flexibilné 

upevnenie na stenu, Pevné upevnenie na stenu

Rozličné
• Rám: Kovovoantracitová
•

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
1280 x 1024  60, 75, 85 Hz
1 280 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  70 Hz
640 x 480  60, 72,75, 85 Hz
640 x 480  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480p  60 Hz
576p 50 Hz
1 080i  50, 60 Hz
576i  50 Hz
480i  60 Hz
720p  50, 60 Hz
Plazmový monitor
42" (107 cm) WXGA 
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