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Görüntü/Ekran
• Panel Boyutu: 42" / 106,7cm
• En-boy oranı: 16:9
• Panel çözünürlüğü: 1024 x 1024i
• Piksel aralığı: 0,9 x 0,51 mm
• Parlaklık: 1100 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1000:1
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• İzleme açısı: 160º (Y) / 160º (D)
• Efektif izleme alanı: 921,6 x 522,24 mm
• Yatay Tarama Frekansı: 15 - 91 kHz
• Dikey Tarama Frekansı: 50 - 85 Hz
• Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama 

filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Harekete 
uyarlanan titreşim engelleme, Resim içinde Resim 
(PIP)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

• 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

Bağlanabilirlik
• PC: DVI-D x1, RS232 D-Sub9, VGA-girişi D-Sub 

15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD
• AV girişi: Komponent (YPbPr) 2x, S-video x1, 

Kompozit (CVBS) x1, YPbPr 2x için Ses (Sol/Sağ)
• Audio cinch çıkışı: Analog ses çıkışı Sol/Sağ
• Veri için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA) 2x

• PC için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA 2x)
• Audio çıkışı: Subwoofer çıkışı, Stereo Ses (3,5 mm 

jak) 1x

kolaylıklar
• Resim içinde Resim (PIP): Çift Pencere, Resim 

İçinde Resim - Bütün girişler
• Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS-232
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display)
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca
• Monitör Kontrolleri: Açık/Kapalı, Sol/Sağ, Yukarı/

Aşağı, Menü (OK), Ses seviyesi kontrolü, Kaynak 
Seçme

• Ekran koruma fonksiyonları: Tamamen beyaz, 
piksel kaydırma

• Dahili Ses: Dahili amfi ve 5 W RMSx2 stereo 
hoparlör

• SRS ses işleme
• Kanuni Onaylar: FCC-B, UL, CSA, CE işareti

Güç
• Tüketim: 390 Watt (renk çubukları modunda)
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• Uyku Modu: 10 Watt Maks.

Boyutlar
• Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 

1081 x 722 x 220 mm
• Boyutlar (kaide olmadan) (G x Y x D): 

1081 x 677 x 95 mm
• Ağırlık: 31.2 kg
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -5°C - +45°C
• Ortam nem oranı: %20 - %80
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 80000 sa

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Pil, 

Uzaktan Kumanda, Masa üstü standı, VGA kablosu
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• kullanım kılavuzu: İngilizce, İspanyolca
• Opsiyonel aksesuarlar: Tavana asma aparatı, 

Hareketli duvara asma aparatı, Sabit duvara asma 
aparatı

Çeşitli
• Kaplama: Metalik Taş Kömürü Rengi
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
1280 x 1024  60, 75, 85Hz
1280 x 960  60, 85Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85Hz
800 x 600  56,60,72,75,85 Hz
720 x 400  70Hz
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480  60Hz

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480p  60Hz
576p  50Hz
1080i  50, 60Hz
576i  50Hz
480i  60Hz
720p  50, 60Hz
Plazma monitör
42" WXGA 
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