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Imagine/Ecran
• Dimensiune ecran: 42" / 106,7 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: wVGA (854 x 480 pixeli)
• Pixel pitch: 1,08 x 1,08 mm
• Luminozitate: 1000 cd/m²
• Luminozitate (nit): 1000 nit
• Raport contrast (uzual): 3000:1
• Culori afișare: 16,7 milioane de culori
• Unghi de vizionare: 160ţ (O) / 160ţ (V)
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 15 și 91 

KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 50 - 85 Hz
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

imagine

rezoluţie de afișare acceptată

• WVGA 852 x 480: 60 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz

Conectivitate
• PC: RS232 D-Sub9, DVI-D x1, Intrare VGA D-Sub 

15HD, Ieșire VGA D-Sub 15HD
• Intrare audio pentru PC: Audio Stânga/Dreapta 

(RCA 2x)
• Intrare AV: Scart 2x, Componentă (YPbPr) x1, 

Audio (S/D) pentru YPbPr x1, S-video x1
• Intrare audio pt. video: Audio stânga/dreapta 

(RCA x 2)
• Ieșire audio: Ieșire stereo (2x RCA)
• Alte conexiuni: Antenă

Comoditate
• Imagine în imagine: Toate intrările Picture-in-

Picture, Fereastră dublă
• Controlare în reţea: RS232
• Caracteristici pentru confort: Afișare pe ecran 

(OSD)
• Controale monitor: Stânga/Dreapta, Activare/

Dezactivare, Sus/Jos, Selectare sursă, Meniu (OK), 
Controlul volumului

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă

• Sistem audio încorporat: Amplificator încorporat 
și boxe stereo de 5 W RMS x2

• Funcţii screensaver: Full white, tehnologie Pixel 
Shift

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA

• Teletext: 10 pagini

Alimentare
• Consum: 350 W (model bară de culoare)
• Alimentare: 100-240V CA, 50/60Hz
• Mod Sleep: Max. 5 W

Dimensiuni
• Dimensiuni (fără bază) (L x Î x A): 

1081 x 677 x 95 mm
• Greutate: 36.5 kg
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

1081 x 722 x 220 mm
• Durată de viaţă cu 50% mai mare: 60000 oră
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -5°C și 

+50°C
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Telecomandă, Baterie, Cablu VGA, Suport de tip 
masă

• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• Manual de utilizare: EN, DE, NL, FR, ES, IT
• Accesorii opţionale: Montare pe tavan, Montare 

flexibilă pe perete, Montare fixă pe perete

Diverse
• Bezel: Argintiu

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL, SECAM
•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
1280 x 1024  60 Hz
1152 x 870  75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
848 x 480  60 Hz
640 x 480  50, 60, 67, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  50, 60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60Hz
Monitor cu plasmă
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