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busztus, hálózatról vezérelhető 42" képátlójú LCD képernyő. A Philips 

ijelző-technológiájával ellátott képernyő kristálytiszta üzenetet közvetít.

mas működés
b PC bemeneti formátum, akár WXGA is
pernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
 áthurkolás a képernyők összefűzéséhez
des, ventillátor nélküli működés fekvő helyzetben

ödés álló módban

nos megtekintéshez optimalizált
GA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez
nyerő automatikusan a fényviszonyokhoz igazodik
CDi™ a recés és szaggatott élek kiiktatásával javítja a képminőséget
P második forrás egyidejű megtekintését teszi lehetővé

ny fenntartási költségek
s tartós beégés statikus adatok megjelenítésekor
ligens energiagazdálkodás a kisebb áramfogyasztás érdekében
jtett kezelőgombok megakadályozzák a beállítások illetéktelen módosítását
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Kép/Kijelző
• LCD-panel típusa: 1366 x 768 pixel, Csillogásvédő 

polarizátor
• Panel mérete: 42" / 106,7 cm
• Képponttávolság: 0,6810 x 0,6810 mm
• Fényesség (nit): 600 nit
• Kontrasztarány (tipikus): 600:1
• Kijelzőszínek: 16,7 millió szín
• megtekintési szögtartomány: @ C/R > 10
• Látószög (v / f): 176 / 176 fok
• Válaszidő (tipikus): 12 ms
• fehér színtelítettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• fehér színtelítettség, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• Maximális felbontás: 1366 x 768, 60 Hz
• Ajánlott felbontás: 1366 x 768, 60 Hz
• Gyárilag előre beállított módok: 10 üzemmód
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 31 - 49 kHz
• Frissítési sebesség (V): 60 Hz
• sRGB
• Kép javítása: Kép a képben, Progresszív pásztázás
• Képméretarány: 16:9

Támogatott képernyőfelbontás

Csatlakoztathatóság
• PC: VGA-be D-Sub 15HD, 1 db DVI-D, 1 db 3,5 

mm-es PC audiobemenet, RS232 D-Sub9
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS), 1 db S-

video, 1 db komponens (YPbPr), 1 db SCART, 1 
db audió (j/b) YPbPr-hez, 1 db audió (B/J)

• Hangkimenet: 2 db hangkimenet 3,5 mm-es 
minicsatl., 1x sztereó audió (3,5 mm-es dugasz)

Kényelem
• Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés
• Monitorvezérlők: Bal/Jobb, Menü (OK), 

Tápfeszültség be/ki, Forrásválasztás, Fel/Le, 
Fényerőszabályzás, kontrasztvezérlés, 
Videoválasztás

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai

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

• Előírt jóváhagyások: CE jel, FCC-B, UL, CSA

Áram
• Fogyasztás: 180 W
• Alvó üzemmód: < 2W
• LED állapot-kijelzője: Működés - kék, Készenlét/

alvás - borostyánsárga
• Áramellátás: Beépített

Méretek
• Méretek (tartó nélkül) (Sz x Ma x Mé): 

1035 x 626 x 115 mm
• Súly: 29 kg
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra (kivéve CCFL, 60 000)
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 40 °C
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C - 60 °C
• Relatív páratartalom: 20% - 80%

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Távvezérlő, VGA kábel, DVI-D kábel, elem
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Opcionális tartozékok: Rögzített fali tartó, 

Rugalmas fali tartó, Mennyezetre szerelt

Egyéb
• Garancia: 3 év, helyszíni
• Keret: ezüst
•

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
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
LCD-monitor
42" WXGA 
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