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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: 1 366 x 768 pixelov, Polarizátor 

proti lesku
• Veľkosť panela: 42"/106,7 cm
• Pomer strán: 16:9
• Odstup pixelov: 0,227 x 0,681 mm
• Svetlosť: 600 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
• Farby displeja: 16,7 milióna farieb
• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
• Čas odozvy (typický): 10 ms
• Optimálne rozlíšenie: 1360 x 768 pri 60 Hz
• Horizontálna snímacia frekvencia: 30 - 63 KHz
• Vertikálna snímacia frekvencia: 56 - 75 Hz
• Zdokonalenie obrázkov: 3D hrebeňový filter, 

Zabránenie križovania, Obrázok v obrázku, 
Progresívne riadkovanie

Podporované rozlíšenie displeja

Pripojiteľnosť
• PC: Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1, DVI-D 

s HDCP, RS232 D-Sub9, Výstup RS232 D-sub9, 
Vstup VGA D-Sub 15HD, Výstup VGA D-Sub 
15HD

• vstup AV: Komponentný (YPbPr) x 1, Zvukový (Ľ/
P) pre YPbPr x 1, Kompozitný (CVBS) x1, 
Zvukový (Ľ/P) x 1, S-video x 1, SCART x 1

• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1, Zvukový (Ľ/P) 
x 1

• Zvukový výstup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 
1x, Konektor pre externý reproduktor

Vybavenie a vlastnosti
• Obrázok v obrázku: 1 tuner pre obraz v obraze, 

Dvojité okno
• Pohodlie používateľa: Automatické ovládanie jasu, 

Automatické varovanie pri prehriatí, Zobrazenie 
na obrazovke

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Španielčina, Zjednodušená čínština

• Oddeliteľné audio: 2 x 10 W RMS reproduktory
• Prevádzkové ovládacie prvky na doske: Skryté 

ovládacie prvky
• Ďalšia užitočná funkcia: Správa káblov, Prenosné 

rukoväte, Kensington uzamknutie
• Kompatibilita s Plug & Play: sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP
• Ovládateľný cez sieť: RS232
• Upevnenie VESA: 600 x 400 mm
• Regulačné schválenia: C-Tick, Značka CE, FCC-B, 

UL, CSA, MPRII, TÜV/GS

Napájanie
• Spotreba (zapnutý): typ. 140 W (PC), 220 W (TV)
• Napájanie: Vstavaný, 90-264 VAC, 50/60 Hz
• Režim spánku: < 3 W

Rozmery
• Rozmery (w/o základňa a reproduktory) 

(Š x V x H): 1 052 x 644 x 150 mm
• Šírka (s reproduktormi): 1272 mm
• Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 

42 42 x 25 76 x 5 91 palec
• Šírka (s reproduktormi) (v palcoch): 50,079 palec
• Hmotnosť: 31 kg
• Hmotnosť produktu (v librách): 68 34
• MTBF: 50 000 hodín
• Teplota (prevádzková): 0ţC až +35ţC
• Relatívna vlhkosť: 5% - 90%

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Reproduktory (Ľ/P), 

Stolový stojan (2 nôžky), DVI-D kábel, VGA kábel, 
Diaľkové ovládanie, Batéria, Napájací kábel 
striedavého prúdu (AC)

• Voliteľné príslušenstvo: PAL tuner BPL4221R1, 
Stropný držiak BM04111 a BM01111, Pevný držiak 
na stenu BM02111, Flexibilný držiak na stenu 
BM04111 a BM02212

• Príručka používateľa na disku CD-ROM: áno

Rozličné
• Záruka: Európa: 3 roky na mieste, APMEA: 1 rok
• Rám: kovová antracitová
•

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  50, 60 Hz
LCD monitor
42" (107 cm) multimédiá WXGA

Technické údaje
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