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lý LCD monitor XGA

bustní a síťově ovládaný 42" LCD monitor. Tento monitor využívá špičkovou 

ispleje společnosti Philips, díky níž nabízí zcela zřetelné zobrazení všech 

ilita obsluhy
 formátů PC vstupu až do formátu WXGA
dání monitoru po síti umožňuje vzdálenou správu
čkové propojení VGA pro vytvoření uzavřeného cyklu s jinými monitory
ý provoz bez ventilátoru v režimu zobrazení na šířku
oz v režimu zobrazení na výšku

alizováno pro veřejné sledování
GA, široký formát s rozlišením 1366 x 768 pro ostřejší obraz
e automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám
nologie DCDi™ eliminuje řádkování a zubaté okraje a poskytuje ostrý obraz
ce obraz v obraze (PIP) umožňuje současně sledovat druhý zdroj

provozní náklady
é permanentní vpálení při zobrazování statických informací

igentní řízení napájení pro nižší spotřebu
tá ovládací tlačítka chrání před neoprávněnými změnami nastavení
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Obraz/displej
• typ LCD panelu: 1366 x 768 pixelů, Antireflexní 

polarizátor
• Velikost panelu: 42" / 106,7 cm
• Rozteč obrazových bodů: 0,6810 x 0,6810 mm
• Jas (v nitech): 600 nit
• Kontrastní poměr (typický): 600:1
• Barvy: 16,7 milionů barev
• Úhel sledování: - C/R > 10
• Úhel sledování (h / v): 176 / 176 stupeň
• Reakční doba (typická): 12 ms
• Barva bílá, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
• Barva bílá, 6500 °K: x = 0,313 / y = 0,329
• Maximální rozlišení: 1366 x 768 při 60 Hz
• Doporučené rozlišení: 1366 x 768 při 60 Hz
• Přednastavené režimy: 10 režimů
• Horizontální snímková frekvence: 31 - 49 kHz
• Obnovovací frekvence (V): 60 Hz
• technologie sRGB: Ano
• Vylepšení obrazu: Funkce obraz v obraze (PIP), 

Progressive Scan
• Poměr stran: 16:9

podporovaná rozlišení

Možnosti připojení
• PC: Vstupy VGA D-Sub 15HD, DVI-D x 1, 3,5mm 

vstup audio do PC x 1, Konektory RS232 D-Sub9
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1, S-video x 1, 

Komponentní (YPbPr) x 1, Konektor SCART x 1, 
Audio (L/P) pro YPbPr x 1, Audio (L/P) x 1

• Audio výstup: 3,5mm mini konektor, výstup 
reprod. 2 x, Stereo audio (3,5 mm konektor) 1x

Pohodlí
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Zobrazení údajů na 

obrazovce
• Ovládací prvky monitoru: Levá/Pravá, Menu (OK), 

Zapnuto/vypnuto, Výběr zdroje, Nahoru/Dolů, 
Řízení jasu, Nastavení kontrastu, Výběr videa

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, 
zjednodušená čínština

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: technologie 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• Regulační opatření: Značka CE, FCC-B, UL, CSA

Napájení
• Spotřeba: 180 W
• Úsporný režim: <2 W
• Indikátor napájení LED: Provoz - modrá, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Zabudované

Rozměry
• Rozměry (bez podstavce) (Š x V x H): 

1035 x 626 x 115 mm
• Hmotnost: 29 kg
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 

hodin (s výj. CCFL 60 000)
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový 

ovladač, Kabel VGA, Kabel DVI-D, Baterie
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: ano
• Volitelné příslušenství: Stabilní držák na zeď, 

Stabilní držák na zeď, Držák na strop

Různé
• Záruka: 3 roky na místě
• Bezel: černá
•

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 60Hz
1080i 60Hz

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
800 x 600  60 Hz
640 x 480  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1366 Hz x 768  60 Hz
LCD monitor
42" WXGA 
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