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Bilde/skjerm
• Skjermstørrelse: 46" / 117,8 cm
• Sideforhold: 16:9
• Paneloppløsning: wVGA (854 x 480 piksler)
• Pikselavstand: 1,182 x 1,182 mm
• Lysstyrke: 1000 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 3000:1
• Skjermfarger: 16,7 millioner farger
• Visningsvinkel: 160º (H) / 160º (V)
• Horisontal skannefrekvens: 30–91 kHz
• Vertikal skannefrekvens: 50–85 Hz
• Bildeforbedring: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, De-contouring, Bilde i bilde

Støttet skjermoppløsning

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

Tilkoblingsmuligheter
• PC: DVI-D x1, VGA-inngang D-Sub 15HD, 3,5 

mm lydinngang for PC x1
• AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1, Komponent 

(YPbPr) x1, Scart 2x
• Audio cinch ut: Analog lydutgang V/H
• Lydinngang for video: Lyd venstre/høyre (2 stk. 

RCA)
• Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Kontakt for 

ekstern høyttaler

Tuner/mottak/sending
• TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM

Anvendelighet
• Bilde i bilde: Full dobbeltskjerm (2 tunere), Bilde i 

bilde, alle innganger, Dobbelt vindu
• Skjermformatjusteringer: Mosaikkskjerm, 

Kontinuerlig zoom
• Anvendelighetsforbedringer: Visning på skjerm
• Tekst-tv: 200 sider
• OSD-språk: English, French, German, Italian, 

Spanish
• SRS-lydbehandling
• Innebygd lyddel: Innebygd forsterker (2 x 10) og 

høyttalere
• DPMS-strømsparingssystem
• Skjermsparefunksjoner: Helt hvitt, 

bildeinvertering, punktforskyvning
• Juridiske godkjenninger: CE-merket, FCC-B, UL, 

CSA

Effekt
• Forbruk: 330 Watt (gjennomsnitt)
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
• Sleep-modus: 5 Watt maks.

Mål
• Mål (uten base) (B x H x D): 1138 x 691 x 98 mm
• Vekt: 37 kg
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
• Relativ luftfuktighet: 20–80 %
• Levetid ved 50 % lysstyrke: 30 000 t

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Fjernkontroll, 

Batteri, S-Videokabel, AV-kabel, 3 x RCA til 3 x 
RCA, Lydkabel, VGA-kabel, Nettledning

• Brukerveiledning på CD-ROM
• Valgfritt tilbehør: Takmontering, Fleksibel 

veggmontering, Fast veggmontering, Høyttalere
• Brukerhåndbok: Eng, tys, fra, spa, ita

Diverse
• Ramme: Sølv
•

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz
Plasmaskjerm
46" WVGA 
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