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d, utmärkt och robust 42 tums LCD-skärm. I den här skärmen används den 

 skärmtekniken från Philips för kristallklar bild av det du vill visa.
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 loop through för seriekoppling av flera skärmar
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ligenta energisparfunktioner för minskad förbrukning
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Bild/visning
• LCD-paneltyp: 1 366 x 768 bildpunkter, 

Antireflexpolarisering
• Panelstorlek: 42 tum/106,7 cm
• Bildpunktavstånd: 0,6810 x 0,6810 mm
• Ljusstyrka (nits): 600 nit
• Kontrastförhållande (medel): 600:1
• Antal färger: 16,7 miljoner färger
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10
• Betraktningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Svarstid (medel): 12 ms
• Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
• Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
• Maximal upplösning: 1 366 x 768 vid 60 Hz
• Rekommenderad upplösning: 1 366 x 768 vid 60 

Hz
• Fabriksinställningslägen: 10 lägen
• Horisontell avsökningsfrekvens: 31–49 kHz
• Uppdateringsintervall (V): 60 Hz
• sRGB
• Bildförbättring: Bild-i-bild, Progressive Scan
• Bildförhållande: 16:9

Bildskärmsupplösningar som stöds

Anslutningar
• PC: VGA-in D-Sub 15HD, DVI-D x1, 3,5 mm 

datorljudingång x1, RS232 D-Sub9
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1, S-video x1, 

Komponent (YPbPr) x1, SCART x1, Ljud (v/h) för 
YPbPr x1, Ljud (v/h) x1

• Ljudutgång: Högtalarutgång 2x miniuttag 3,5mm, 
Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x

Praktiskt
• Bättre bekvämlighet: OSD (On-screen Display)
• Bildskärmskontroller: Vänster/Höger, Meny 

(OK), Ström på/av, Välj källa, Upp/Ned, 
Ljusstyrkeinställning, Kontrastkontroll, Välj video

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Spanska, kinesiska (förenklad)

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

• Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC-B, UL, 
CSA

Ström
• Förbrukning: 180 W
• Viloläge: < 2 W
• Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – blå, Vänte-/

viloläge – gul
• Strömtillförsel: Inbyggt

Storlek
• Mått (utan bas) (B x H x D): 

1 035 x 626 x 115 mm
• Vikt: 29 kg
• MTBF: 50 000 (exkl. CCFL 60 000) tim
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C
• Relativ fuktighet: 20-80 %

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Fjärrkontroll, VGA-kabel, 

DVI-D-kabel, Batteri
• Bruksanvisning på CD-skiva
• Extra tillbehör: Fast väggmontering, Flexibel 

väggmontering, Takmontering

Övrigt
• Garanti: 3 år, på plats
• Infattning: svart
•

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
480i  60 Hz
480 bpkt  60 Hz
576i  50 Hz
576 bpkt  50 Hz
720 bpkt  60 Hz
1080i  60 Hz

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
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-skärm
42 tum WXGA 
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