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Bilde/skjerm
• Skjermtype: WXGA-plasmaskjerm
• Sideforhold: 16:9
• Paneloppløsning: 1365 x 768p
• Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, 
3D MA-deinterlacing, PBP (Picture by Picture), 
Bilde i bilde, Progressive Scan, Automatisk 
hudfargekorrigering, Fargeforbedring, 
Støyreduksjon

• Visningsvinkel (h / v): > 160 / > 160 grader
• Lysstyrke: 1500 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 30000 : 1
• Diagonal skjermstørrelse: 50 tomme / 127 cm 
• Skjermfarger: 1,07 milliarder farger
• Vertikal skannefrekvens: 50–85 Hz
• Pikselavstand: 0,81 x 0,81 mm

Støttet skjermoppløsning

Tilkoblingsmuligheter
• PC: RS232 D-Sub9, VGA-inngang D-Sub 15HD, 

VGA-utgang D-Sub 15HD
• Lydinngang for PC: Lyd venstre/høyre (RCA 2x)
• AV-inngang: Komponent (YPbPr) x1, Lyd (v/h) for 

YPbPr x1, Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h) x1, S-
Video x1, Scart 2x, HDMI x1

• AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h) x1
• Lydutgang: Lyd V/H x1, Kontakt for ekstern 

høyttaler
• Andre tilkoblinger: S/PDIF ut (koaksial)

Anvendelighet
• Brukerkomfort: Visning på skjerm
• Kan kontrolleres via nettverket: RS232
• Plassering som støttes: Stående, Liggende
• Juridiske godkjenninger: CE-merket, RoHS
• Skjermformatjusteringer: 4:3, Tekstingszoom, 

Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
• Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, 

bildeinvertering, lav lysstyrke

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

Tuner/mottak/overføring
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
• Forbruk (på-modus): 400 watt (typisk)
• Effektforbruk i standby: <2 W

Tekniske spesifikasjoner
• Temperaturområde for drift: 0–40 °C
• Relativ luftfuktighet-område: 20–80 %

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 

1240 x 753 x 101 mm
• Mål for apparat med stativ (H x D): 817 x 370 mm
• Eskemål (B x H x D): 1760 x 1000 x 400 mm
• Produktvekt: 43,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 48 kg
• Levetid ved 50 % lysstyrke: 60 000 t

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: VGA-kabel, Fjernkontroll, 

Nettledning, Batterier til fjernkontroll, 
Brukerhåndbok på CD-ROM

• Valgfritt tilbehør: Høyttalere BAH4251S1, 
Bordstativ BM05311

Diverse
• Ramme: Metallic antracite
•

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Plasmaskjerm
50" WXGA 
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