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Bild/visning
• LCD-paneltyp: 1 366 x 768 bildpunkter, 

Antireflexpolarisering
• Panelstorlek: 32"/81,28 cm
• Bildförhållande: 16:9
• Bildpunktavstånd: 0,170 x 0,511 mm/0,067 x 

0,201"
• Ljusstyrka: 500 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 1000:1
• Antal färger: 16,7 miljoner färger
• Betraktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
• Svarstid (medel): 8 ms
• Optimal upplösning: 1360 x 768 vid 60 Hz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–63 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 56-75 Hz
• Bildförbättring: 3D-kamfilter, De-interlacer, Bild-

i-bild, Progressive Scan

Bildskärmsupplösningar som stöds

Anslutningar
• PC: 3,5 mm datorljudingång x1, DVI-D med 

HDCP, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgång, 
VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD

• AV-ingång: Komponent (YPbPr) x1, Ljud (v/h) för 
YPbPr x1, Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1, S-
video x1, SCART x1

• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1
• Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x, Extern 

högtalaranslutning

Bekvämlighet
• Bild-i-bild: 1 bild-i-bild-mottagare, Dubbelfönster

• Bekväm användning: Automatisk justering av 
ljusstyrka, Automatiskt överhettningsalarm, OSD 
(On-screen Display)

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Spanska, kinesiska (förenklad)

• Löstagbar ljudenhet: 2 st 10 watts RMS-högtalare
• Inbyggda kontroller: Dolda kontroller
• Annan bekvämlighet: Kabelhantering, Bärhandtag, 

Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibel: sRGB, Windows 98/ME/

2000/XP
• Nätverksstyrd: RS232
• VESA-montering: 200 x 200 mm
• Myndighetsgodkännande: C-Tick, CE-märke, 

FCC-B, UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Effekt
• Förbrukning (aktivt läge): typ. 100 W (PC), 130 W 

(TV)
• Strömförsörjning: Inbyggt, 90-264 V växelström, 

50/60 Hz
• Viloläge: < 2 W

Mått
• Mått (utan bas och högtalare) (B x H x D): 

794 x 490 x 130 mm
• Bredd (med högtalare): 1014 mm
• Apparatstorlek i tum (B x H x D): 

31,26 x 19,29 x 5,12 tum
• Bredd (med högtalare) (tum): 39,921 tum
• Vikt: 19,2 kg
• Produktvikt (i lbs): 42,33
• MTBF: 50 000 timmar
• Temperatur (drift): 0 ºC till +35 ºC
• Relativ luftfuktighet: 5 % - 90 %

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Högtalare (v/h), 

Bordsstativ (0,6 m), DVI-D-kabel, VGA-kabel, 
Fjärrkontroll, Batteri, Nätkabel

• Extra tillbehör: PAL-mottagarbox BPL4221R1, 
Takmontering BM04111 & BM01111, Fast 
väggmontering BM02111, Flexibel väggmontering 
BM04111+BM02212

• Bruksanvisning på CD-skiva

Övrigt
• Garanti: Europa: 3 år – på plats, APMEA: 1 år
• Infattning: antracitgrå metallic
•

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
480i  60 Hz
480 bpkt  60 Hz
576 bpkt  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
LCD-skärm
32 tums multimedia WXGA
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