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Beeld/scherm
• Type LCD-scherm: 1366 x 768 pixels, Polarisator 

met antischittering
• Schermgrootte: 32 inch/81,28 cm
• Beeldformaat: 16:9
• Pixelpitch: 0,170 x 0,511 mm
• Helderheid: 500 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1000:1
• Schermkleuren: 16,7 miljoen kleuren
• Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
• Responstijd (normaal): 8 ms
• Optimale resolutie: 1360 x 768 bij 60 Hz
• Horizontale scanfrequentie: 30 - 63 kHz
• Verticale scanfrequentie: 56 - 75 Hz
• Beeldverbetering: 3D-combfilter, De-interlacer, 

Picture in Picture, Progressive Scan

Ondersteunde beeldschermresolutie

Connectiviteit
• PC: 3,5 mm PC-audio-ingang x 1, DVI-D met 

HDCP, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-uitgang, 
VGA-in D-Sub 15HD, VGA-uit D-Sub 15HD

• AV-ingang: Component (YPbPr) x 1, Audio (L/R) 
voorYPbPr x 1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/
R) x 1, S-Video x 1, SCART x1

• AV-uitgang: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x 
1

• Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 
1x, Externe luidsprekeraansluiting

Gemak
• Picture in Picture: 1 Tuner PiP, Dubbel venster
• Gebruikersgemak: Automatische 

helderheidsregeling, Autom. 
oververhittingswaarschuwing, Weergave op het 
scherm

• OSD-talen: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, 
Spaans, Vereenvoudigd Chinees

• Afneembare audio: RMS-luidsprekers van 2 x 10 
W

• Ingebouwde bedieningselementen: Verborgen 
bedieningselementen

• Andere handige opties: Kabelbeheer, Handvatten, 
Kensington-slot

• Plug & Play-compatibiliteit: sRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

• Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232
• VESA-standaard: 200 x 200 mm
• Officiële goedkeuringen: C-Tick, CE-markering, 

FCC-B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Vermogen
• Verbruik (indien ingeschakeld): typ. 100 W (PC), 

130 W (TV)
• Stroomvoorziening: Ingebouwd, 90 - 264 V AC, 

50/60 Hz
• Slaapstand: <2 W

Afmetingen
• Afmetingen (zonder voet en luidsprekers) 

(B x H x D): 794 x 490 x 130 mm
• Breedte (met luidsprekers): 1014 mm
• Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 

31.26 x 19.29 x 5,12 inch
• Breedte (met luidsprekers) (inch): 39,921 inch
• Gewicht: 19,2 kg
• Gewicht van het product (lb): 42,33
• MTBF: 50.000 uur
• Temperatuur (in bedrijf): 0 ºC tot +35 ºC
• Relatieve vochtigheid: 5% - 90%

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Luidsprekers (L/R), 

Tafelstandaard (ong. 60 cm), DVI-D-kabel, VGA-
kabel, Afstandsbediening, Batterij, AC-netsnoer

• Optionele accessoires: PAL-tunerbox 
BPL4221R1, Plafondbevestiging BM04111 & 
BM01111, Vaste wandmontage BM02111, 
Flexibele wandmontage BM04111 & BM02212

• Gebruikershandleiding op CD-ROM

Diversen
• Garantie: Europa: 3 jaar op locatie, APMEA: 1 jaar
• Scherpe kant: Metalic Anthracite
•

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
480i  60Hz
480p  60Hz
576p  50 Hz
576i  50Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
LCD-monitor
32 inch multimedia WXGA
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