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orný plazmový monitor, speciálně navržený pro použití k veřejnému zobrazování 

ičkový reduktor, pokročilé zpracování digitálního videa a nejnovější plazmová 

ajišťují optimální zobrazení pro komunikaci vašich sdělení.

alizováno pro veřejné sledování
ořádně vysoký kontrast (10000:1) a jas (1500 cd/m²)
benový filtr 3D pro obraz ostrý jako břitva
t. prokl. pomocí Motion Compensation

zní flexibilita pro různé použití
dání monitoru po síti umožňuje vzdálenou správu
 formátů PC vstupu až do formátu WXGA
 formátů vstupu videa až do formátu SXGA, kompatibilita s HDTV
ý a spolehlivý provoz bez ventilátoru

provozní náklady
há očekávaná životnost panelu - více než 60 000 hodin
l DVI pro nejvyšší kvalitu obrazu přiložen
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: Plazmový panel WVGA
• Velikost panelu: 42" / 106,7 cm
• Poměr stran: 16:9
• Rozlišení panelu: 852 x 480p
• Oblast sledování: 920 mm x 518 mm
• Rozteč obrazových bodů: 1,08 x 1,08 mm
• Jas: 1500 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 10 000:1
• Barvy: 16,7 milionů barev
• Úhel sledování (h / v): >160 / >160 stupeň
• Horizontální snímková frekvence: 30 - 80 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 50 - 85 Hz
• Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull 

down, Hřebenový filtr 3D, Kompenzace 
prokládání pohybu, Progressive Scan

podporovaná rozlišení

Možnosti připojení
• PC: DVI-D x 1, Konektory RS232 D-Sub9, Vstupy 

VGA D-Sub 15HD
• Audio vstup pro PC: Audio levý/pravý (RCA 2x)
• Audio vstup pro DVI: Audio levý/pravý (RCA 2x)
• AV vstup: Komponentní (YPbPr) x 1, Audio (L/P) 

pro YPbPr x 1, Kompozitní (CVBS) x 1, Audio (L/
P) x 1, S-video x 1, Konektor Scart 2x

• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1, Audio (L/P) x 
1

• Audio výstup: Výstup reproduktoru 2x konektor 
jack 6,3 mm

Pohodlí
• Pohodlí uživatele: Zobrazení údajů na obrazovce
• Ovládací prvky monitoru: Levá/Pravá, Menu (OK), 

Zapnuto/vypnuto, Výběr zdroje, Nahoru/Dolů, 
Ovládání hlasitosti

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, 
Holandština

• Vestavěný zvuk: Vestavěný zesilovač a stereofonní 
reproduktory 10 W, výkon RMS x 2

• Síťově ovládaný: RS232
• Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů
• Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
• Podpora umístění: Na výšku, Na šířku
• Regulační opatření: Značka CE, RoHS

Spotřeba
• Spotřeba (v režimu zapnuto): 240 W (typická)
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
• Úsporný režim: Max. 5 wattů

Rozměry
• Rozměry (bez podstavce) (Š x V x H): 

1028 x 625 x 89 8 mm
• Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 

40 472 x 24 606 x 3 535 palec
• Hmotnost výrobku: 29 kg
• Hmotnost výrobku (kg): 63 934
• Životnost do snížení jasu o 50 %: 60000 h
• Teplota (provozní): 0 ţC až +40 ţC
• Teplota (skladovací): -20 ţC až +60 ţC
• Rozsah teplot (provozní): +32 °F až +104 °F
• Rozsah teplot (skladovací): -4 °F až 140 °F
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek, Kabel 

DVI-D, Kabel VGA, Dálkový ovladač, Baterie, 
Síťová šňůra

• Volitelné příslušenství: Držák na strop, Stabilní 
držák na zeď, Stabilní držák na zeď

• Uživatelský návod k disku CD-ROM: (Včetně 
protokolu RS232)

• Uživatelský manuál: Angličtina, Němčina, 
Francouzština, Španělština, Italština

Různé
• Bezel: Antracitová metalická
•

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50 Hz, 60 Hz
Plazmový monitor
42" WVGA 
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