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Görüntü/Ekran
• Panel Boyutu: 46" / 117,8cm
• En-boy oranı: 16:9
• Panel çözünürlüğü: wVGA (854 x 480 piksel)
• Piksel aralığı: 1,182 x 1,182 mm
• Parlaklık: 1000 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 3000:1
• Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
• İzleme açısı: 160º (Y) / 160º (D)
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 91 kHz
• Dikey Tarama Frekansı: 50 - 85 Hz
• Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 

3D Combfilter (tarama filtresi), De-contouring 
(Dış sınır kaldırma), Resim içinde Resim (PIP)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

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

Bağlanabilirlik
• PC: DVI-D x1, VGA-girişi D-Sub 15HD, 3,5 mm 

PC ses girişi x1
• AV girişi: Kompozit (CVBS) x1, Bileşen (YPbPr) 

x1, Scart 2x
• Audio cinch çıkışı: Analog ses çıkışı Sol/Sağ
• Video için audio girişi: Ses Sol/Sağ (RCA 2x)
• Bağlantı Geliştirmeleri: Harici Hoparlör Bağlantısı

Tuner/Alma/Verme
• TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM

kolaylıklar
• Resim içinde Resim (PIP): Tam çift ekran (2 tuner), 

Resim İçinde Resim - Bütün girişler, Çift Pencere
• Ekran Format Ayarları: Mozaik Ekran, Sürekli 

Zoom
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display)
• Teletext: 200 sayfa
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İtalyanca, İspanyolca
• SRS ses işleme
• Dahili Ses: Dahili amplifikatör (2x10) ve 

hoparlörler
• DPMS güç tasarruf sistemi
• Ekran koruma fonksiyonları: Tamamen beyaz, imaj 

çevirme, piksel kaydırma
• Kanuni Onaylar: CE işareti, FCC-B, UL, CSA

Güç
• Tüketim: 330 W (ortalama)
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz
• Uyku Modu: 5 W Maks.

Boyutlar
• Boyutlar (kaide olmadan) (G x Y x D): 

1138 x 691 x 98 mm
• Ağırlık: 37 kg
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Ortam nem oranı: %20 - %80
• %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 30000 sa

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Uzaktan 

Kumanda, Pil, S-Video kablosu, AV kablo, 
3xRCA'dan 3x RCA'ya, Ses Kablosu, VGA 
kablosu, AC Güç Kablosu

• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• Opsiyonel aksesuarlar: Tavana asma aparatı, 

Hareketli duvara asma aparatı, Sabit duvara asma 
aparatı, Hoparlör

• kullanım kılavuzu: İng,Alm,Fra,İsp,İta

Çeşitli
• Kaplama: Gümüş
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  56,60,72,75,85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85Hz
1024 x 768  60Hz

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i 60Hz
1080i  50Hz
Plazma monitör
46" WVGA 
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