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Billede/display
• Skærmtype: WXGA-plasmapanel
• Billedformat: 16:9
• Panelopløsning: 1365 x 768p
• Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D 

kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, 3D 
MA deinterlacing, Picture by Picture, Billede i 
billede, Progressiv scanning, Automatisk 
hudfarvekorrektion, Farveforbedring, 
Støjreduktion

• Betragtningsvinkel (v / l): >160 / >160 °
• Lysstyrke: 1,500 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 30000:1
• Diagonal skærmstørrelse: 50 tomme / 127 cm 
• Skærmfarver: 1,07 mia. farver
• Lodret scanning-frekvens: 50 - 85 Hz
• Pixel-størrelse: 0,81 x 0,81 mm

Understøttet skærmopløsning

Tilslutningsmuligheder
• PC: RS-232 D-Sub 9, VGA-indgang D-Sub 15HD, 

VGA-udgang D-Sub 15HD
• Lydindgang for PC: Lyd L/R (RCA 2 x)
• AV-indgang: Komponent (YPbPr) x 1, Lyd (L/R) til 

YPbPr x1, Komposit (CVBS) × 1, Lyd (L/R) x1, S-
Video x 1, SCART 2x, HDMI x 1

• AV-udgang: Komposit (CVBS) × 1, Lyd (L/R) x1
• Lydudgang: Lyd (L/R) x1, Ekstern 

højttalertilslutning
• Andre tilslutninger: S/PDIF-udgang (koaksial)

Komfort
• Brugervenlighed: Visning på skærmen
• Kontrollerbart netværk: RS232
• Understøttet placering: Portræt, Landskab
• Godkendelse af regler: CE-mærke, RoHS
• Skærmformat-justeringer: 4:3, Undertekst-zoom, 

Superwide, WideScreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
• Pauseskærm: Pixel-skift, spejlvendt billede, lav 

lysstyrke

Lyd
• Lydsystem: Mono, Stereo
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

Tuner/modtagelse/transmission
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Forbrug (tændt): 400 W (typisk)
• Standby-strømforbrug: <2 W

Tekniske specifikationer
• Temperaturområde (drift): 0 - 40 °C
• Interval for relativ luftfugtighed: 20 % - 80 %

Dimensioner
• Mål på anlæg (B x H x D): 1240 x 753 x 101 mm
• Apparatets mål inklusive stander (H x D): 

817 x 370 mm
• Mål på kasse (B x H x D): 1760 x 1000 x 400 mm
• Produktvægt: 43,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 48 kg
• Levetid til 50 % lysstyrke: 60.000 t

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: VGA-kabel, Fjernbetjening, 

Netledning, Batterier til fjernbetjening, 
Brugervejledning på CD-ROM

• Ekstra tilbehør: Højttalere BAH4251S1, 
Bordholder BM05311

Diverse
• Facet: Metallic Antracite
•

• Computer-formater
Opløsning Opdateringshastighed
640 × 480  60, 72, 75 Hz
720 x 400 
pixel ved 70 
Hz
800 × 600  60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformater
Opløsning Opdateringshastighed
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Plasmaskærm
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