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 ja tehokas, verkon kautta hallittava 42 tuuman LCD-näyttö. Philipsin johtava 
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Kuva/näyttö
• LCD-paneelityyppi: 1 366 x 768 pikseliä, 

Heijastusta vähentävä polarisoija
• Paneelin koko: 42" / 106,7cm
• Kuvapistetiheys: 0,6810 x 0,6810 mm
• Kirkkaus: 600 nitiä
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 600:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
• Katselukulma: @ C/R > 10
• Katselukulma (v / p): 176 / 176 astetta
• Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
• Valkoinen krominanssi, 9300K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Valkoinen krominanssi, 6500K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Enimmäisresoluutio: 1 366 x 768, 60 Hz
• Suositusresoluutio: 1 366 x 768, 60 Hz
• Tehdasasetukset: 10 tilaa
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 31 - 49 kHz
• Virkistystaajuus (pysty): 60 Hz
• sRGB
• Kuvanparannus: Kuva kuvassa -toiminto, 

Progressive Scan -toiminto
• Kuvasuhde: 16:9

tuettu näyttöresoluutio

Liitännät
• PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, 1 DVI-D, 1 PC-

äänitulo (3,5 mm), RS232 D-Sub9

• AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1, 1 S-
video-liitäntä, 1 komponenttiliitäntä (YPbPr), 1 
SCART-liitäntä, 1 ääniliitäntä (v/o, YPbPr), 1 
ääniliitäntä (v/o)

• Äänilähtö: Kaiutinlähtö, 2 miniliitintä (3,5 mm), 1 
stereoäänijakki (3,5 mm)

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

(OK), Virrankytkentä ja -katkaisu, Lähteen valinta, 
Ylös/alas, kirkkaudensäätö, Kontrastinsäätö, 
Videolaitteen valinta

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

• Plug & Play -yhteensopiva: sRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, 
FCC-B, UL, CSA

Virta
• Kulutus: 180 W
• Lepotila: < 2 W
• Virranilmaisin: Toiminta, sininen, Valmiustila/

uniajastin, keltainen
• Virtalähde: Kiinteä

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

1 035 x 626 x 115 mm
• Paino: 29 kg
• MTBF: 50 000 (ilman CCFL-valoa 60 000) tuntia
• Käyttölämpötila: 5 - 40 °C
• Varastointilämpötila: -20°C...+60°C
• Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kauko-

ohjain, VGA-johto, DVI-D-johto, Akku
• Käyttöopas CD-levyllä
• Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava 

seinäkiinnitys, Kattokiinnitys

Sekalaista
• Takuu: kolmen vuoden on site -takuu
• Näytön reuna: musta
•

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1 080i  60 Hz

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
800 x 600  60 Hz
640 x 480  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
LCD-näyttö
42 tuumaa WXGA 
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