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 de 42", excelente, robusto e controlado por rede. Este monitor utiliza a 

nologia de ecrã líder da Philips para transmitir uma mensagem nítida e clara.
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Imagem/Visualização
• tipo painel LCD: 1366 x 768 pixéis, Polarizador 

antibrilho
• Tamanho do Painel: 42" / 106,7 cm
• Densidades de pixéis: 0,6810 x 0,6810 mm
• Luminosidade (nits): 600 nit
• Rácio de contraste (típico): 600:1
• Cores do ecrã: 16,7 milhões de cores
• Ângulo de visão: @ C/R > 10
• Ângulo de visão (h / v): 176 / 176 grau
• Tempo de resposta (típico): 12 ms
• Cromaticidade branca, 9300 K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• Cromaticidade branca, 6500 K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• Maximum Resolution: 1366 x 768 a 60 Hz
• Resolução Recomendada: 1366 x 768 a 60 Hz
• Modos de Predefinição de Fábrica: 10 modos
• Frequência de Varrimento Horizontal: 31 - 49 kHz
• Frequência de actualização (V): 60 Hz
• sRGB
• Melhoramento de imagem: Imagem na imagem 

(PIP - Picture in Picture), Varrimento Progressivo
• Rácio de aspecto: 16:9

Resolução Suportada do Ecrã

Conectividade
• PC: 15HD D-Sub entrada VGA, DVI-D x1, 

Entrada áudio PC 3,5 mm x1, D-Sub9 RS232
• Entrada AV: Composto (CVBS) x1, S-video x1, 

Componente (YPbPr) x1, SCART x1, Áudio (E/D) 
para YPbPr x1, Áudio (E/D) x1

• Saída áudio: Saída altifalante 2x mini-ficha 3,5 mm, 
Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 1x

Conveniência
• Melhoramentos de Conveniência: Visor
• Controlos do Monitor: Esquerda/Direita, Menu 

(OK), Energia Activar/Desactivar, Selecção de 
fonte, Para cima/para baixo, Controlo da 
Luminosidade, Controlo de Contraste, Selecção 
de vídeo

• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol, Chinês Simplificado

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

• Aprovações Regulamentares: Marca CE, FCC-B, 
UL, CSA

Corrente
• Consumo: 180 W
• Modo Sleep (adormecer): < 2 W
• Indicador LED de energia: Funcionamento - Azul, 

Standby/sleep - Âmbar
• Alimentação: Incorporado

Dimensões
• Dimensões (sem base) (L x A x P): 

1035 x 626 x 115 mm
• Peso: 29 kg
• MTBF: 50.000 (excl. CCFL 60.000) horas
• Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C até 

40°C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20°C 

até 60°C
• Humidade Relativa: 20% - 80%

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Telecomando, Cabo VGA, Cabo DVI-D, Pilha
• Guia do Utilizador em CD-ROM
• Acessórios opcionais: Montagem fixa na parede, 

Montagem flexível na parede, Montagem no tecto

Diversos
• Garantia: 3 anos no local
• Bisel: negro
•

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
800 x 600  60 Hz
640 x 480  60 Hz
1280 x 768  60Hz
1024 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
Monitor LCD
42" WXGA 
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