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Bilde/skjerm
• LCD-skjermtype: 1366 x 768 piksler, 

Antireflekspolarisering
• Skjermstørrelse: 37" / 94 cm
• Sideforhold: 16:9
• Pikselavstand: 0,6 x 0,6 mm
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Dynamisk skjermkontrast: 1600:1
• Skjermfarger: 16,7 millioner farger
• Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
• Svartid (typisk): 8 ms
• Anbefalt oppløsning: 1360 x 768 ved 60 Hz
• Horisontal skannefrekvens: 30–80 kHz
• Vertikal skannefrekvens: 50–85 Hz
• Bildeforbedring: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, 
PBP (Picture by Picture), Bilde i bilde, Progressive 
Scan

Støttet skjermoppløsning

Tilkoblingsmuligheter
• PC: DVI-D med HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-

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

YPbPr x1, Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h)x2 for 
CVBS og S-Vid, S-Video x1, Scart 2x

• AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1, Lyd (v/h) x1

• Lydutgang: Høyttalerutgang 2x mini-jack 3,5 mm
• Andre tilkoblinger: HDMI inn 2x

Anvendelighet
• Anvendelighetsforbedringer: Visning på skjerm
• Skjermkontroller: Venstre/høyre, Meny (OK), 

Strøm på/av, Valg av kilde, Opp/ned, 
Volumkontroll

• OSD-språk: English, French, German, Italian, 
Spanish, Nederlandsk, Portugisisk, Simplified 
Chinese

• Innebygd lyddel: Innebygd forsterker og 10 watts 
RMSx2-stereohøyttalere

• Kan kontrolleres via nettverket: RS232
• Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
• Plassering som støttes: Stående, Liggende
• Juridiske godkjenninger: C-Tick, CE-merket, FCC-

B, UL, CSA, RoHS

Effekt
• Forbruk: type 170 W
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
• Sleep-modus: <7 W

Mål
• Mål (med/uten base og høyttalere) (B x H x D): 

928 x 564 x 117 mm
• Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 

36,56 x 22,22 x 4,61 tomme
• Produktvekt: 28 kg
• Vekt på produkt (pund): 61,73
• MTBF: 50 000 timer
• Temperatur (drift): 0 ºC til +40 ºC
• Temperatur (lagring): -20 ºC til +60 ºC
• Temperaturområde (drift): +32 °F til +104 °F
• Temperaturområde (lagring): -4 °F til 140 °F
• Relativ luftfuktighet: 5–90 %

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bordstativ, DVI-D-kabel, VGA-

kabel, Fjernkontroll, Batteri, Nettledning
• Valgfritt tilbehør: Takmontering BM04111 og 

BM01111, Fast veggmontering BM02111, Fleksibel 
veggmontering BM04111 og BM02212

• Brukerveiledning på CD-ROM

Diverse
• Garanti: Europa/Nord-Amerika: 3 år, APMEA: 1 

år
• Ramme: Metallic Anthracite
•

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1280 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
LCD-skjerm
37" multimedia WXGA
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