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Imagine/Ecran
• tip ecran LCD: 1366 x 768 pixeli, Polarizor 

antireflexie
• Dimensiune ecran: 32" / 81,28 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Pixel pitch: 0,170 x 0,511 mm / 0,067 x 0,201"
• Luminozitate: 500 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1000:1
• Culori afișare: 16,7 milioane de culori
• Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
• Timp de răspuns (uzual): 8 ms
• Rezoluţie optimă: 1360 x 768 la 60 Hz
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 30 și 63 

KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 56 - 75 Hz
• Caracteristici superioare imagine: Filtru 3D de tip 

pieptene, De-interlacer, Imagine în imagine, 
Scanare progresivă

rezoluţie de afișare acceptată

Conectivitate
• PC: 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC, DVI-D cu 

HDCP, RS232 D-Sub9, Ieșire RS232 D-sub9, 
Intrare VGA D-Sub 15HD, Ieșire VGA D-Sub 
15HD

• Intrare AV: Componentă (YPbPr) x1, Audio (S/D) 
pentru YPbPr x1, Compozit (CVBS) x1, Audio (S/
D) x1, S-video x1, SCART x1

• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1, Audio (S/D) x1
• Ieșire audio: 1 ieșire stereo (jack 3,5 mm ), 

Conector pentru boxe externe

Comoditate
• Imagine în imagine: 1 tuner PIP, Fereastră dublă
• Confort utilizator: Control automat al 

luminozităţii, Avertizare automată la 
supraîncălzire, Afișare pe ecran (OSD)

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă, Chineză simplificată

• Boxe detașabile: Boxe RMS 2x10 W
• Comenzi de operare integrate: Comenzi ascunse
• Alte avantaje: Optimizare utilizare cablu, Mânere 

pentru transport, Blocare Kensington
• Compatibilitate Plug & Play: sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP
• Controlare în reţea: RS232
• Montare VESA: 200 x 200 mm
• Reglementări și standarde: C-Tick, Siglă CE, FCC-

B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Alimentare
• Consum (mod Pornit): normal 100 W (PC), 130 

W (TV)
• Alimentare: Încorporat, 90-264 V CA, 50/60 Hz
• Mod Sleep: <2 W

Dimensiuni
• Dimensiuni (fără bază & boxe) (L x Î x A): 

794 x 490 x 130 mm
• Lăţime (cu boxe): 1014 mm
• Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 

31,26 x 19,29 x 5,12 inch
• Lăţime (cu boxe) (inch): 39,921 inch
• Greutate: 19,2 kg
• Greutate produs (lb): 42,33
• MTBF: 50.000 ore
• Temperatură (operare): 0ţC - +35ţC
• Umiditate relativă: 5% - 90%

Accesorii
• Accesorii incluse: Difuzoare (S/D), Stativ pentru 

masă (2 ft), Cablu DVI-D, Cablu VGA, 
Telecomandă, Baterie, Cablu de alimentare CA

• Accesorii opţionale: Tuner PAL BPL4221R1, 
Suport de plafon BM04111 și BM01111, Suport de 
perete fix BM02111, Suport de perete flexibil 
BM04111 și BM02212

• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM

Diverse
• Garanţie: Europa: 3-ani la client, APMEA: 1 an
• Bezel: gri metalic anthracite
•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor LCD
32" Multimedia WXGA
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