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Kuva/näyttö
• LCD-paneelityyppi: 1 366 x 768 pikseliä, 

Heijastusta vähentävä polarisoija
• Paneelin koko: 37" / 94 cm
• Kuvasuhde: 16:9
• Kuvapistetiheys: 6 x 0,6 mm
• Kirkkaus: 500 cd/m²
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 1600:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
• Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
• Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
• Suositusresoluutio: 1 360 x  768, 60 Hz
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 30 - 80 kHz
• Pystysuuntainen skannaustaajuus: 50 - 85 Hz
• Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-

kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen 
poisto, Kuva kuvalta, Kuva kuvassa -toiminto, 
Progressive Scan -toiminto

tuettu näyttöresoluutio

Liitännät
• PC: DVI-D ja HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-tulo D-

Sub 15HD
• Tietokoneen äänitulo: 2 ääniliitäntää v/o (RCA)
• DVI-äänitulo: 2 ääniliitäntää v/o (RCA)
• AV-tuloliitäntä: 1 komponenttiliitäntä (YPbPr), 1 

ääniliitäntä (v/o, YPbPr), Komposiitti (CVBS) x 1, 
Audio (v/o) x 2, CVBS ja S-Vid, 1 S-video-liitäntä, 
2 SCART-liitäntää

• AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1, 1 ääniliitäntä (v/
o)

• Äänilähtö: Kaiutinlähtö, 2 miniliitintä (3,5 mm)
• Muut liitännät: 2 HDMi-tuloa

Käytön mukavuus
• Käyttömukavuuden parannukset: Näyttö
• Näytön ohjaustoiminnot: Vasen/oikea, Menu 

(OK), Virrankytkentä ja -katkaisu, Lähteen valinta, 
Ylös/alas, Äänenvoimakkuuden säätö

• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, 
hollanti, portugali, kiina (yksinkertaistettu)

• Kiinteä ääniratkaisu: Sisäinen vahvistin ja 2 RMS-
stereokaiutinta (10 W)

• Ohjattavissa verkon kautta: RS232
• Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
• Tuettu sijoitus: Muotokuva, Maisema
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: C-Tick, CE-

hyväksytty, FCC-B, UL, CSA, RoHS

Virta
• Kulutus: tyyp. 170 W
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Lepotila: <7 W

Mitat
• Mitat (ilman jalustaa ja kaiuttimia) (L x K x S): 

928 x 564 x 117 mm
• Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 

36,56 x 22,22 x 4,61 tuumaa
• Tuotteen paino: 28 kg
• Tuotteen paino (lb): 61,73
• MTBF: 50 000 tuntia
• Käyttölämpötila: 0ºC - +40ºC
• Varastointilämpötila: -20ºC - +60ºC
• Käyttölämpötila: +32 °F - +104 °F
• Varastointilämpötila: -4 °F - +140 °F
• Suhteellinen kosteus: 5 % - 90 

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, DVI-

D-johto, VGA-johto, Kaukosäädin, Akku, 
Virtajohto

• Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys 
BM04111&BM01111, Kiinteä seinäkiinnitys 
BM02111, Joustava seinäkiinnitys 
BM04111&BM02212

• Käyttöopas CD-levyllä

Sekalaista
• Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: kolme 

vuotta, APMEA: yksi vuosi
• Näytön reuna: metallinen antrasiitti
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60, 72, 75 Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
LCD-näyttö
37 tuumaa multimedia WXGA
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