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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: 1366 x 768 piksel, Parlama önleyici 

polarize yüzey
• Panel Boyutu: 42 inç / 106,7cm
• En-boy oranı: 16:9
• Piksel aralığı: 0,227 x 0,681 mm
• Parlaklık: 600 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1200:1
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
• Tepki süresi (tipik): 10 ms
• Optimum Çözünürlük: 60Hz'de 1360 x 768
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 63 KHz
• Dikey Tarama Frekansı: 56 - 75 Hz
• Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama 

filtresi), De-interlacer (Kenar çizgi düzeltme), 
Resim içinde Resim (PIP), Progresif Tarama

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bağlanılabilirlik
• PC: 3,5 mm PC ses girişi x1, HDCP'li DVI-D, 

RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 çıkışı, VGA-girişi D-
Sub 15HD, VGA-çıkışı D-Sub 15HD

• AV girişi: Komponent (YPbPr) x1, YPbPr için Ses 
(Sol/Sağ) x1, Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) 
x1, S-video x1, SCART x1

• AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
• Audio çıkışı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x, Harici 

hoparlör bağlantısı

Kullanılabilirlik
• Resim içinde Resim (PIP): 1 tuner PIP, Çift 

Pencere

• Kullanıcı rahatlığı: Otomatik Parlaklık Kontrolü, 
Otomatik Aşırı Isınma Uyarısı, Ekran Üstü 
Gösterim (On Screen Display)

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince

• Çıkarılabilir Hoparlör: 2x10 W RMS Hoparlör
• Dahili Çalıştırma Kontrolleri: Gizli kontrol 

düğmeleri
• Diğer kolaylıklar: Kablo yönetimi, Taşıma kolları, 

Kensington kilidi
• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP
• Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS-232
• VESA Montaj: 600 x 400 mm
• Yasal Onaylar: C-Tick, CE İşareti, FCC-B, UL, 

CSA, MPRII, TÜV/GS

Güç
• Tüketim (Açık modu): tip 140 W (PC), 220 W 

(TV)
• Güç kaynağı: Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz
• Uyku Modu: < 3W

Boyutlar
• Boyular (kaide ve hoparlörler olmadan) 

(G x Y x D): 1052 x 644 x 150 mm
• Genişlik (hoparlörlerle): 1272 mm
• Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 

42,42 x 25,76 x 5.91 inç
• Genişlik (hoparlörlerle) (inç): 50,079 inç
• Ağırlık: 31 kg
• Ürün ağırlığı (lb): 68,34
• MTBF: 50,000 saat
• Isı (çalıştırma): 0ºC - +35ºC
• Bağıl nem: %5 - %90

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: Hoparlörler (Sol/

Sağ), Masa üstü standı (60 cm), DVI-D kablosu, 
VGA kablosu, Uzaktan Kumanda, Pil, AC Güç 
Kablosu

• İsteğe bağlı aksesuarlar: PAL alıcı kutusu 
BPL4221R1, Tavana montaj BM04111&BM01111, 
Sabit duvara montaj BM02111, Eğimli duvara 
montaj BM04111&BM02212

• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu

Çeşitli
• Garanti: Avrupa: 3 yıl yerinde garanti, APMEA: 1 

yıl
• Kaplama: metalik antrasit
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75Hz
1280 x 768  60Hz
1360 x 768  60Hz

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576p  50Hz
576i  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
LCD monitör
42 inç multimedya WXGA
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