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Imagine/Ecran
• Ecran tactil: Ecran tactil rezistiv
• tip ecran LCD: 1280 x 1024 pixeli, Polarizor 

antireflexie, RGB cu benzi verticale
• Dimensiune ecran: 19"/ 48 cm
• Zonă vizualizare efectivă: 376,3 x 301,1 mm
• Pixel pitch: 0.294 x 0.294 mm
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1
• Culori afișare: 16 M
• Unghi de vizionare: la C/R > 5
• Unghi de vizionare (O / V): 160 / 160 grad
• Timp de răspuns (uzual): 12 ms
• Temperatură alb, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• Rezoluţie maximă: 1280 x 1024 @ 75 Hz
• Rezoluţie recomandată: 1280 x 1024 @ 60 Hz
• Moduri prestabilite din fabricaţie: 15 moduri
• Moduri definibile de utilizator: 14 moduri
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 30 și 82 

KHz
• Rată de reîmprospătare (V): 56 - 76 Hz
• sRGB

Conectivitate
• PC: 3,5 mm intrare audio x1 pentru PC, Intrare 

VGA D-Sub 15HD

Comoditate
• Caracteristici pentru confort: Afișare pe ecran 

(OSD), SmartManage
• Controale monitor: Automat, Control 

luminozitate, Stânga/Dreapta, Meniu (OK), 
Activare/Dezactivare, Sus/Jos

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Chineză simplificată, Spaniolă

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

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA

• Montare VESA: 100 x 100 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

VGA, CD-ROM cu software + manual, Cablu de 
comandă prin port serial

• Accesorii opţionale: Montare flexibilă pe perete

Dimensiuni
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

433 x 408 x 80 mm
• MTBF: 50.000 ore
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 35°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C
• Greutate: 8,5 kg

Alimentare
• Conform: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consum: 34W (Obișnuit)
• Mod Oprit: 1 W
• LED indicator funcţionare: Operare - verde, Stand 

by/Sleep - chihlimbar
• Alimentare: Încorporat
•

Terminal LCD cu ecran tactil
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