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ları ve açık mekan gösterim uygulamaları için tasarlanan teknolojinin son ürünü 

tör. Üst düzey ölçümleyici, gelişmiş dijital video işlemci ve en son plazma 

D) video, metin veya grafiklerinizin en ideal şekilde görüntülenmesini sağlar.

sal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir
V sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
ek Çözünürlüklü plazma WXGA ekran, 1366 x 768p
ket dengeleme satır taraması
ulldown, film izlerken parazitleri kaldırır
arama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır.

 uygulamalar için esnek kullanım
itör, uzaktan yönetim için ağ üzerinden kontrol edilebilir
GA'ya kadar çoklu PC giriş formatı
A ve HDTV'ye kadar çoklu video giriş formatı ile uyumludur
iz ve güvenilir fansız çalışma

düşük maliyet
00 saatin üzerinde uzun panel ömrü
üntü yanmalarını önlemek için gelişmiş görüntü yanma önleme işlevleri
üksek görüntü kalitesini sağlayacak DVI kablosu dahildir
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Görüntü/Ekran
• Ekran tipi: WXGA Plazma panel
• Panel Boyutu: 50" / 127cm
• En-boy oranı: 16:9
• Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
• Etkin izleme alanı: 1107 x 622mm
• Piksel aralığı: 0,81 x 0,81 mm
• Parlaklık: 1000 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 8000:1
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• İzleme açısı (y / d): >160 / >160 derece
• Yatay Tarama Frekansı: 30-80 kHz
• Dikey Tarama Frekansı: 50 - 85 Hz
• Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 

3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket 
dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini 
engelleme, Progresif Tarama

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bağlanılabilirlik
• PC: HDCP'li DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-girişi D-

Sub 15HD
• PC için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA 2x)
• DVI için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA 2x)
• AV girişi: Komponent (YPbPr) x1, YPbPr için Ses 

(Sol/Sağ) x1, Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) 
x1, S-video x1, Scart 2x

• AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
• Audio çıkışı: Hoparlör çıkışı 2x 6,3 mm jakı

Kullanılabilirlik
• Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display)
• Monitör Kontrolleri: Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/

Kapalı, Kaynak Seçme, Yukarı/Aşağı, Ses kontrolü
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe
• Dahili Ses: Dahili amplifikatör ve 10 W RMSx2 

stereo hoparlör
• Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS-232
• Ekran koruma işlevleri: Piksel kaydırma
• Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
• Yerleştirme desteklenir: Dikey, Yatay
• Yasal Onaylar: CE İşareti, RoHS

Güç
• Tüketim (Açık modu): 390 Watt (tipik)
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• Uyku Modu: 5 W Maks.

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

1205 x 721 x 114,3 mm
• Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 

47,441 x 28,386 x 4.5 inç
• Ürün ağırlığı: 45 kg
• Ürün ağırlığı (lb): 99,208
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 60000 sa
• Isı (çalıştırma): 0ºC - +40ºC
• Isı (saklama): -20ºC - +60ºC
• Sıcaklık aralığı (çalışma): +32°F - +104°F
• Sıcaklık aralığı (saklama): -4°F - 140°F
• Bağıl nem: %20 - %80

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Masa üstü standı, 

DVI-D kablosu, VGA kablosu, Uzaktan Kumanda, 
Pil, AC Güç Kablosu

• İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavana asma aparatı, Sabit 
duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma 
aparatı

• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu: (RS232 protokolü 
dahildir)

• Kullanım Kılavuzu: 
İngilizce,Almanca,Fransızca,İspanyolca,İtalyanca

Çeşitli
• Kaplama: Metalik Taş Kömürü Rengi
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 1024  60Hz
1366 x 768  60Hz

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