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θόνη VGA Plasma 42"

ικονοµικό µόνιτορ plasma ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε εσωτερικούς, 

ώρους. Το scaler, η προηγµένη ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και η οθόνη 

ώνται εξαιρετική απεικόνιση του µηνύµατός σας.

ία χειρισµού
λαπλά φορµά εισόδου εικόνας συµβατά µε SXGA και HDTV
αξη loop through για VGA για αλυσιδωτή σύνδεση µαργαρίτας άλλων οθονών
λές επιλογές αναλογικής και ψηφιακής συνδεσιµότητας
µατωµένος ενισχυτής ήχου µε SRS και ηχεία

ουργία κατακόρυφης προβολής
ρυβη και αξιόπιστη λειτουργία χωρίς ανεµιστήρα
όνη είναι ελεγχόµενη µέσω δικτύου για αποµακρυσµένη διαχείριση
µατωµένος δέκτης και εκτεταµένη συνδεσιµότητα βίντεο

τοποίηση για προβολή σε δηµόσιους χώρους
λή φωτεινότητα (1000cd/m2) και λόγος αντίθεσης 2000:1
ση απόπλεξης προσαρµ. σε κίνηση για ευκρινείς εικόνες

τενοειδές φίλτρο 3D διαχωρίζει τα χρώµατα για ευκρινή εικόνα
iP επιτρέπει την  παρακολούθηση  δεύτερης πηγής ταυτόχρονα
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Οθόνη  πλάσµα
42" WVGA 

Προδιαγραφές
 

Εικόνα/Οθόνη
• Μέγεθος οθόνης: 42" / 106,7εκ.
• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Ανάλυση οθόνης: wVGA (854 x 480 pixel)
• Βήµα εικονοστοιχείων: 1,08 x 1,08 χιλ.
• Φωτεινότητα: 1000 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 2,000:1
• Χρώµατα οθόνης: 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα
• Γωνία προβολής: 160  (H) / 160  (V)
• Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης: 15 - 91 kHz
• Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης: 50 - 85 Hz
• Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές 

φίλτρο 3D, Εικόνα σε Εικόνα

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 1152 x 870: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• VGA 640 x 400: 50 Hz
• WVGA 852 x 480: 60 Hz

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, SECAM

Συνδεσιµότητα
• PC: 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 

15HD, VGA-out D-Sub 15HD
• Είσοδος ήχου για δεδοµένα: Ήχος αριστερά/

δεξιά (RCA) 2x
• Είσοδος AV: 1 είσοδος σήµατος συνιστωσών 

(YPbPr), 1 S-video, 1 SCART, 1 ήχου (L/R) για 
YPbPr

• Είσοδος ήχου για βίντεο: 2 υποδοχές ήχου L/R 
(RCA)

• Έξοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική έξοδος 

ήχου L/R
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία

Ευκολία
• Εικόνα σε εικόνα: Picture in Picture µε κάθε 

είσοδο, ∆ιπλό παράθυρο
• Έλεγχος µέσω δικτύου: RS232
• Βελτιώσεις για ευκολία: Λειτουργία προβολής επί 

της οθόνης
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ιταλικά, Ισπανικά
• Πλήκτρα ελέγχου οθόνης: Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση, Μενού (OK), Επιλογή πηγής, 
Επάνω/κάτω, Αριστερά/∆εξιά, Έλεγχος έντασης

• Σύστηµα εξοικονόµησης ισχύος DPMS: ναι
• Ενσωµατωµένος ήχος: Ενσωµατωµένος ενισχυτής 

και 2 RMS 5 Watt για στερεοφωνικά ηχεία
• Επεξεργασία ήχου SRS: ναι
• Teletext: 10 σελίδες
• Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Full white, pixel 

shift
• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE, FCC-B, UL, 

CSA

Ρεύµα
• Κατανάλωση: 380 +/-10% Watt (σε 110Vac/color 

bar pattern)
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Λειτουργία ύπνου: 5 Watt στο µέγ.

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις (χωρίς βάση) (Π x Υ x Β): 

1081 x 677 x 95 χιλ.
• ∆ιαστάσεις (µε βάση) (Π x Υ x Β): 

1081 x 722 x 291 χιλ.
• Βάρος: 36,5 κ.
• Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C
• Εύρος θερµοκρασίας (αποθήκευση): -5°C έως 

+50°C
• Σχετική υγρασία: 20% - 80%
• ∆ιάρκεια ζωής έως 50% φωτεινότητα: 25000 ώρ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Μπαταρία, Τηλεχειριστήριο, Βάση 
τραπεζιού, Καλώδιο VGA

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Στήριγµα οροφής, 
Εύκαµπτο στήριγµα τοίχου, Σταθερό στήριγµα 
τοίχου

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por

∆ιάφορα
• Πλαίσιο: Ασηµί
•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 72, 75, 85Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85Hz
720 x 400  70Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85Hz
1280 x 1024  60Hz

• Φορµά εικόνας
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
BDS4221/00
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Οθόνη  πλάσµα
42" WVGA 
Πολλαπλά φορµά εισόδου εικόνας
Τα συνήθη περιεχόµενα βίντεο παρέχονται σε φορµά µε 
διαφορετικη ανάλυση και λόγο διαστάσεων. Έτσι το 
περιεχόµενο πρέπει να αναδιαµορφώνεται για να 
επιτευχθεί βέλτιστη εικόνα σε δεδοµένη ανάλυση 
οθόνης. Ένας scaler εγγυάται βέλτιστη αναδιαµόρφωση 
οποιασδήποτε πηγής βίντεο ακόµα και σε ανάλυση SXGA.

∆ιάταξη loop through για VGA
Σε περίπτωση που περισσότερες οθόνες πρέπει να 
µοιραστούν το ίδιο σήµα εισόδου, η διάταξη loop through 
για VGA προσφέρει µια οικονοµική λύση µε την οποία το 
σήµα εισόδου VGA διευρύνεται και καθίσταται διαθέσιµο 
σε µια υποδοχή εξόδου VGA που συνδέεται µε την άλλη 
οθόνη

∆υνατότητα κατακόρυφης στήριξης
Μπορείτε να τοποθετήσετε µε ασφάλεια την οθόνη στον 
τοίχο σε κατακόρυφη θέση.

Λειτουργία χωρίς ανεµιστήρα
Σύστηµα χωρίς ανεµιστήρες σηµαίνει µειωµένος 
θόρυβος και λιγότερη σκόνη µέσα στην οθόνη. Η απουσία 
κινούµενων εξαρτηµάτων αυξάνει την αξιοπιστία του 
προϊόντος.

∆υνατότητα ελέγχου µέσω δικτύου: RS232
Ο έλεγχος µέσω δικτύου δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 
να ρυθµίσει τις οθόνες από µακριά µέσω του 
πρωτοκόλλου RS232.

Σάρωση απόπλεξης προσαρµ. σε κίνηση
Αυτός ο έξυπνος αλγόριθµος απόπλεξης µπορεί και 
εντοπίζει τον τύπο της πηγής βίντεο (όπως Still Picture, 
Motion Picture ή Film) και βελτιώνει αυτόµατα τη 
διαδικασία απόπλεξης µε λειτουργία Spatial, Temporal ή 
Film. Ως αποτέλεσµα παρέχει πάντα ευκρινείς και 
σταθερές εικόνες.

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D
Το κτενοειδές φίλτρο 3D διαχωρίζει τα σήµατα 
φωτεινότητας και χρώµατος σε τρισδιάστατους τοµείς, 
για εξάλειψη της παραµόρφωσης από τη σάρωση. Το 
ψηφιακό κτενοειδές 3D πραγµατοποιεί συγκρίσεις 
µεταξύ των πεδίων της τηλεοπτικής εικόνας για να 
διαχωρίσει µε ακρίβεια τα χρώµατα από τα ασπρόµαυρα 
στοιχεία και αφαιρεί τις οριζόντιες και κάθετες 
κουκκίδες, καθώς και τις κουκκίδες που αποµένουν από 
τη σάρωση της γραµµής.

Picture In Picture (PIP)
Παρέχει δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης δύο 
διαφορετικών πηγών, είτε δύο πηγών βίντεο είτε ενός 
συνδυασµού δεδοµένων/γραφικών
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