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Картина/дисплей
• Тактилен екран: Устойчив тактилен дисплей
• тип на LCD панела: 1280 x 1024 пиксела, 

Поляризатор против отблясъци, Вертикална 
RGB ивица

• Размер на панела: 19"/ 48 см
• Ефективна видима площ: 376,3 x 301,1 мм
• Стъпка на пикселите: 0,294 x 0,294 мм
• Яркост: 250 cd/m²
• Контраст (типично): 500:1
• Цветове на дисплея: 16 M
• Зрителен ъгъл: при C/R > 5
• Зрителен ъгъл (п / п): 160 / 160 градус
• Време на реакция (типично): 12 мс
• Хроматичност на бялото, 6500K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Хроматичност на бялото, 9300K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Максимална разделителна способност: 1280 x 

1024 при 75 Hz
• Препоръчителна разделителна способност: 

1280 x 1024 при 60 Hz
• Режими на фабрични настройки: 15 режима
• Режими, дефинирани от потребителя: 14 

режима
• Хоризонтална честота на сканиране: 30 - 82 

kHz
• Честота на обновяване (V): 56 - 76 Hz
• sRGB

Възможности за свързване
• PC: 3,5 мм PC аудио вход x1, VGA вход D-Sub 

15HD

Удобство
• Подобрения за удобство: Екранен дисплей, 

SmartManage
• Бутони за управление на монитора: 

Автоматично, Регулатор за яркост, Ляво/дясно, 

Меню (OK), Включване/изключване на 
захранването, Нагоре/надолу

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

• Съвместимост с Plug & Play: DDC CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

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

• VESA монтиране: 100 x 100 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

VGA кабел, CD-ROM със софтуера и 
ръководството, Кабел за управление през 
сериен порт

• Допълнителни аксесоари: Регулираща се 
конзола за стена

Размери
• Габарити (с базата) (Ш x В x Д): 

433 x 408 x 80 мм
• Средно време между отказите: 50 000 ч
• Относителна влажност: 20% - 80%
• Температурен диапазон (работен): от 5°C до 

35°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 

до 60°C
• Тегло: 8,5 кг

Мощност
• В съответствие с: E2000, Energy Star, NUTEK
• Консумация: 34W (типична)
• Режим изключено: 1 W
• Светодиоден индикатор на захранването: 

Включено - зелено, Готовност/спящ - 
кехлибарено

• Електрозахранване: Вградено
•

LCD тип "kiosk" с тактилен екран
19 инча SXGA 
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