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Картина/дисплей
• Размер на панела: 42 инча / 106,7 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: wVGA 

(854 x 480 пиксела)
• Стъпка на пикселите: 1,08 x 1,08 мм
• Яркост: 1000 cd/m²
• Яркост (нита): 1000 нит
• Съотношение на контраста (типично): 3000:1
• Цветове на дисплея: 16,7 милиона цвята
• Зрителен ъгъл: 160є (хор.) / 160є (верт.)
• Хоризонтална честота на сканиране: 15 - 91 

kHz
• Вертикална честота на сканиране: 50 - 85 Hz
• Подобрение на картината: Картина в картина

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

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

Възможности за свързване
• PC: RS232 D-Sub9, DVI-D x1, VGA вход D-Sub 

15HD, VGA изход D-Sub 15HD
• Аудио вход за PC: Звук ляв/десен (RCA - 2 бр.)
• AV вход: Компонентен (YPbPr) x1, Аудио (L/R) 

за YPbPr x1, S-video x1, SCART 2x
• Аудио вход за видео: Звук ляв/десен (RCA x 2)
• Изход за звук: Стерео изход (2 чинча)

Удобство
• Картина в картината: Картина в картината, 

всички входове, Двоен прозорец
• Управление в мрежа: RS232
• Подобрения за удобство: Екранен дисплей
• Бутони за управление на монитора: Ляво/

дясно, Включване/изключване на захранването, 
Нагоре/надолу, Избор на източник, Меню 
(OK), Регулиране на силата на звука

• Езици на екранното меню: Английски, 
Френски, Немски, Италиански, Испански

• Вграден звук: Вграден усилвател и говорители 
2x5W RMS

• Функции за опазване на екрана: Напълно бял, 
пикселно изместване

• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка, FCC-B, UL, CSA

Мощност
• Консумация: 350 W (дизайн с цветни ленти)
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Режим на неактивност: 5 вата макс.

Размери
• Габарити (без база) (Ш x В x Д): 

1081 x 677 x 95 мм
• Тегло: 36,5 кг
• Габарити (с базата) (Ш x В x Д): 

1081 x 722 x 220 мм
• Живот при 50% яркост: 60 000 ч
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): -5°C до 

+50°C
• Относителна влажност: 20% - 80%

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Дистанционно управление, Батерия, Стойка за 
маса, VGA кабел

• Ръководство за потребителя на CD-ROM: да
• Ръководство за потребителя: Англ., Нем., Хол., 

Фр., Исп., Итал.
• Допълнителни аксесоари: Стойка за монтаж на 

таван, Регулираща се конзола за стена, 
Неподвижна конзола за стена

Разни
• Козметичен панел: Антрацитов металик
•

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

1280 x 1024  60 Hz
1152 x 870  75Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
848 x 480  60Hz
640 x 480  50,60,67,72,75,85Hz
720 x 400  70 Hz

• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  50, 60 Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60Hz
Плазмен монитор
42 инча WVGA 
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