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költségeit ezzel az időtálló 42"-os LCD monitorral. Hálózatban, mozaikos 

ként, vagy nyilvános kijelzőként használva ez a modell a legigényesebb 

hoz is széleskörű szolgáltatásokat kínál

nos megtekintéshez optimalizált
GA, széles formátum, 1366x768 felbontás élesebb képekhez
nyerő automatikusan a fényviszonyokhoz igazodik

rületre tervezve
usztus fém keret és fém hátsó burkolat
ztonsági funkció megakadályozza a jogosulatlan kezelést

mas működés a különböző alkalmazásokkal
pernyő hálózaton keresztül, kívülről is vezérelhető
egnövelt zoom szolgáltatás támogatja a mozaikos mátrix alkalmazásokat

A áthurkolás lehetővé teszi több monitor összefűzését
ödés álló módban
ionális TV hangolóegység

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

polarizátor
• Panel mérete: 42" / 106,7 cm
• Képméretarány: 16:9
• Képponttávolság: 0,227 x 0,681 mm
• Fényesség: 600 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
• Kijelzőszínek: 16,7 millió szín
• Látószög (v / f): 178 / 178 fok
• Válaszidő (tipikus): 10 ms
• Optimális felbontás: 1360 x 768, 60 Hz
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 -63 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 56 - 75 Hz
• Kép javítása: 3D színélesítés, Sorremegés-

kiküszöbölő, Kép a képben, Progresszív pásztázás

Támogatott képernyőfelbontás

Csatlakoztathatóság
• PC: 1 db 3,5 mm-es PC audiobemenet, DVI-D 

HDCP-vel, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 
kimenet, VGA-be D-Sub 15HD, VGA-ki D-Sub 
15HD

• AV bemenet: 1 db komponens (YPbPr), 1 db audió 
(j/b) YPbPr-hez, Kompozit 1 db (CVBS), 1 db 
audió (B/J), 1 db S-video, 1 db SCART

• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS), 1 db audió 
(B/J)

• Hangkimenet: 1x sztereó audió (3,5 mm-es 
csatlakozó), Külső hangszóró csatlakozó

Kényelem
• Kép a képben: 1 hangolóegységes PIP (kép a 

képben), Kétablakos
• Kényelmes használat: Automatikus fényerő-

szabályozás, Automatikus túlmelegedés-figyelés, 
Képernyő kijelzés

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

• Leszerelhető audió: 2x10 W RMS hangsugárzó
• Fedélzeti kezelőszervek: Rejtett vezérlők
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kábelelvezetés, 

Fogantyúk, Kensington zár
• Plug & Play kompatibilitás: sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP
• Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232
• VESA felszerelés: 600 x 400 mm
• Előírt jóváhagyások: C-Tick, CE jel, FCC-B, UL, 

CSA, MPRII, TÜV/GS

Feszültség
• Fogyasztás (bekapcsolva): 140 W (PC), 220 W 

(TV) típus
• Áramellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
• Alvó üzemmód: < 3 W

Méretek
• Méretek (w/o tartó és hangszórók) 

(Sz x Ma x Mé): 1052 x 644 x 150 mm
• Szélesség (hangszórókkal): 1272 mm
• A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 

42,42 x 25,76 x 5,91 hüvelyk
• Szélesség (hangszórókkal) (hüvelykben): 

50,079 hüvelyk
• Tömeg: 31 kg
• Termék tömege (fontban): 68,34
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra
• Hőmérséklet (üzem): 0 °C-tól +35 °C-ig
• Relatív páratartalom: 5% - 90%

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hangsugárzók (L/R), Asztali 

állvány (2 láb), DVI-D kábel, VGA kábel, 
Távvezérlés, elem, Váltakozó áramú hálózati kábel

• Opcionális tartozékok: PAL tuner box 
BPL4221R1, BM04111&BM01111 mennyezeti 
tartó, BM02111 rögzített fali tartó, 
BM04111&BM02212 rugalmas fali tartó

• Felhasználói útmutató CD ROM-on

Egyéb
• Garancia: Európa: 3 éves helyszíni, APMEA: 1 éves
• Keret: ezüst
•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
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

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
LCD-monitor
42"-es multimédia WXGA
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GA felbontású LCD panel 1366 x 
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s monitorok is jobb teljesítményt 
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ilvános alkalmazásokra tervezve, 
hetően tartósabb és védett a 
en. A keretet galvanizált festése 
ztosít a karcolások ellen.
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erveit úgy alakították ki, hogy 
or kevésbé láthatók. Mi több, a 
z RS232 segítségével 
elző nyilvános használatakor 
lan használat.

lhető: RS232
ítségével a felhasználó a RS232 
ávolról vezérelheti és beállíthatja 
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ülső, drága felszerelés nélkül a 
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ásból származó vizuális tartalmat 
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gységet külön rendelhet, és az 
rát módon, egyszerűen a monitor 
a csatlakoztatva telepítheti.

gazdálkodás
sználást biztosító technológiák 
ek tervezése során az 
általános fenntartási költségek 
dekében.
00

ek

http://www.philips.com

