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Kuva/näyttö
• Paneelin koko: 46" / 117,8cm
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: wVGA (854 x 480 pikseliä)
• Kuvapistetiheys: 1 182 x 1 182 mm
• Kirkkaus: 1000 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 3000:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
• Katselukulma: 160º (vaaka) / 160º (pysty)
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 30 - 91 kHz
• Pystysuuntainen skannaustaajuus: 50 - 85 Hz
• Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-

kampasuodatin, Ääriviivojen poisto, Kuva kuvassa 
-toiminto

tuettu näyttöresoluutio

• VGA 640 x 400: 85 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz

Liitännät
• PC: 1 DVI-D, VGA-tulo D-Sub 15HD, 1 PC-

äänitulo (3,5 mm)
• AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1, 1 

komponenttiliitäntä (YPbPr), 2 SCART-liitäntää
• Äänitulokaapeli: Analoginen äänilähtö v/o
• Videon äänitulo: ääniliitäntä vasen/oikea (RCA x 2)
• Liittimiin tehdyt parannukset: Ulkoisten kaiutinten 

liitäntä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

PAL I, SECAM

Käytön mukavuus
• Kuva kuvassa -toiminto: Kaksi kuvaa (2 viritintä), 

Kuva kuvassa -toiminto, tuloliitännät, Kaksi 
ikkunaa

• Näyttöformaatin säätö: Mosaiikkinäyttö, 
Keskeytymätön zoomaus

• Käyttömukavuuden parannukset: Näyttö
• Teksti-tv: 200 sivua
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja
• SRS-äänenkäsittely
• Kiinteä ääniratkaisu: Kiinteä vahvistin (2 x 10) ja 

kaiuttimet
• DPMS-virransäästöjärjestelmä
• Näytönsäästötoiminnot: Kokonaan valkoinen, 

kuvan kääntö, pikselien vaihto
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, 

FCC-B, UL, CSA

Virta
• Kulutus: 330 wattia (keskiarvo)
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Lepotila: Enintään viisi wattia

Mitat
• Mitat (ilman jalustaa) (L x K x S): 

1 138 x 691 x 98 mm
• Paino: 37 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 40°C
• Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 30 000 t

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, 

Kauko-ohjain, Akku, S-Video-johto, AV-johto, 
3xRCA/3xRCA, Äänijohto, VGA-johto, 
Virtajohto

• Käyttöopas CD-levyllä
• Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys, Joustava 

seinäkiinnitys, Kiinteä seinäkiinnitys, Kaiuttimet
• Käyttöopas: Eng,Ger,Fre,Spa,Ita

Sekalaista
• Näytön reuna: Hopea
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  60 Hz
1 080i  50 Hz
Plasmanäyttö
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