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Bilde/skjerm
• LCD-skjermtype: 1366 x 768 piksler, 

Antireflekspolarisering
• Skjermstørrelse: 42" / 106,7 cm
• Pikselavstand: 0,6810 x 0,6810 mm
• Lysstyrke (nit): 600 nit
• Kontrastforhold (typisk): 600:1
• Skjermfarger: 16,7 millioner farger
• Visningsvinkel: ved C/R > 10
• Visningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Svartid (typisk): 12 ms
• Hvit krominans, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Hvit krominans, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• Maksimal oppløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz
• Anbefalt oppløsning: 1366 x 768 ved 60 Hz
• Fabrikkinnstilte modi: 10 modi
• Horisontal skannefrekvens: 31–49 KHz
• Oppdateringsfrekvens (v): 60 Hz
• sRGB
• Bildeforbedring: Bilde i bilde, Progressive Scan
• Sideforhold: 16:9

Støttet skjermoppløsning

Tilkoblingsmuligheter
• PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, DVI-D x1, 3,5 

mm lydinngang for PC x1, RS232 D-Sub9
• AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1, S-Video x1, 

Komponent (YPbPr) x1, SCART x1, Lyd (v/h) for 
YPbPr x1, Lyd (v/h) x1

• Lydutgang: Høyttalerutgang 2x mini-jack 3,5 mm, 
Stereolyd (3,5 mm kontakt) 1 x

Anvendelighet
• Anvendelighetsforbedringer: Visning på skjerm
• Skjermkontroller: Venstre/høyre, Meny (OK), 

Strøm på/av, Valg av kilde, Opp/ned, 
Lysstyrkekontroll, Kontrastkontroll, Valg av video

• OSD-språk: English, French, German, Italian, 
Spanish, Simplified Chinese

• Plug & Play-kompatibilitet: sRGB, Windows 98/
Me/2000/XP

• Juridiske godkjenninger: CE-merket, FCC-B, UL, 
CSA

Effekt
• Forbruk: 180 W
• Sleep-modus: <2 W
• LED-indikator for strøm: Bruk – blå, Standby/hvile 

– gul
• Strømforsyning: Innebygd

Mål
• Mål (uten base) (B x H x D): 

1035 x 626 x 115 mm
• Vekt: 29 kg
• MTBF: 50 000 (ekskl. CCFL 60 000) timer
• Temperaturområde (drift): 5 °C til 40 °C
• Temperaturområde (lagring): -20 °C til 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20–80 %

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 

VGA-kabel, DVI-D-kabel, Batteri
• Brukerveiledning på CD-ROM
• Valgfritt tilbehør: Fast veggmontering, Fleksibel 

veggmontering, Takmontering

Diverse
• Garanti: 3 år på stedet
• Ramme: sølv
•

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
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-skjerm
42" WXGA 
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