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Obraz/wyświetlacz
• typ panelu LCD: 1366 x 768 pikseli, Polaryzator 

przeciwodblaskowy
• Rozmiar panelu: 106,7 cm
• Rozmiar plamki: 0,6810 x 0,6810 mm
• Jasność (nitów): 600 nit
• Współczynnik kontrastu (typowy): 600:1
• Kolory wyświetlacza: 16,7 mln kolorów
• Kąt widzenia: przy C/R > 10
• Kąt widzenia (p / p): 176 / 176 stopnie
• Czas odpowiedzi (typowy): 12 ms
• Chromatyczność bieli, 9300°K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Chromatyczność bieli, 6500°K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Maks. rozdzielczość: 1366 x 768 przy 60 Hz
• Zalecana rozdzielczość: 1366 x 768 przy 60 Hz
• Ustawienia fabryczne: 10 trybów
• Częstotliwość odświeżania poziomego: 

31–49 kHz
• Częstotliwość odświeżania (V): 60 Hz
• sRGB
• Funkcje poprawy obrazu: podgląd PiP (obraz w 

obrazie), wybieranie kolejnoliniowe
• Format obrazu: 16:9

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Połączenia
• PC: Wejście VGA D-Sub 15HD, DVI-D x1, 

Wejście audio PC 3,5 mm x1, RS232 D-Sub9
• wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1, 

S-video x1, Komponentowe (YPbPr) x1, SCART 

x1, Audio (L/R) dla składowych YPbPr x1, Audio 
(L/R) x1

• Wyjście audio: Wyjście głośnikowe 2x gniazdo 
3,5 mm, Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) 1x

Udogodnienia
• Funkcje zwiększające wygodę: menu wyświetlane 

na ekranie (OSD)
• Elementy sterujące monitora: Lewy/prawy, Menu 

(OK), Zasilanie Wł./Wył., Wybór źródła, W górę/
dół, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, 
Wybór sygnału wideo

• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony

• Obsługa funkcji Plug & Play: sRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

• Certyfikaty: oznaczenie CE, FCC-B, UL, CSA

Zasilanie
• Pobór mocy: 180 W
• Tryb uśpienia: < 2 W
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — niebieski, 

Tryb gotowości/uśpienia — bursztynowy
• Zasilanie: Wbudowane

Wymiary
• Wymiary (bez stacji bazowej) (szer. x wys. x gł.): 

1035 x 626 x 115 mm
• Waga: 29 kg
• Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 

(bez CCFL 60 000) godz.
• Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 40°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 

60°C
• Wilgotność względna: 20%–80%

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Pilot zdalnego sterowania, Przewód 
VGA, Przewód DVI-D, Bateria

• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM
• Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wieszak 

ścienny, Elastyczny wieszak ścienny, Montaż 
nasufitowy

Różne
• Gwarancja: 3 lata z naprawą na miejscu
• Osłona: czarny
•

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
800 x 600  60 Hz
640 x 480  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
Monitor LCD
42 cale WXGA 
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