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dny dla oczu, jasny kineskop o wysokim kontraście
rawdę płaski kineskop niepowodujący zniekształceń i odblasków

wygoda
mat. przełączanie sygnału umożliwia korzystanie z wejść SOG i 5 wejść BNC
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: Kineskop Real Flat CRT z maską
• Rozmiar panelu: 22"/ 55 cm
• Luminofor: P22
• Zalecany obszar wyświetlania (mm): 392 x 

294 mm
• Zalecany obszar wyświetlania (inch): 15,4" x 11,6"
• Plamka: 0,25 mm
• Szerokość plamki (w poziomie): 0,21 mm
• Chromatyczność bieli, 5500°K: x = 0,332 / 

y = 0,347
• Chromatyczność bieli, 6500°K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Chromatyczność bieli, 9300°K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Maks. rozdzielczość: 2048 x 1536 przy 80 Hz
• Zalecana rozdzielczość: 1600 x 1200 przy 85 Hz
• Ustawienia fabryczne: 9 trybów
• Ustawienie fabryczne: 1024 x 768 przy 75 Hz, 

1024 x 768 przy 85 Hz, 1280 x 1024 przy 75 Hz, 
1280 x 1024 przy 85 Hz, 1600 x 1200 przy 85 Hz, 
1600 x 1200 przy 85 Hz, 1792 x 1344 przy 75 Hz, 
1920 x 1440 przy 75 Hz, 1920 x 1440 przy 85 Hz

• Ustawienia fabryczne: 27 trybów
• Częstotliwość plamki wideo: 360 MHz
• Częstotliwość odświeżania poziomego: 

30–130 kHz
• Częstotliwość odświeżania pionowego: 

50–160 Hz
• Zalecana częstotliwość odświeżania: 85 Hz
• Funkcje poprawy ekranu: Polaryzator 

przeciwoślepieniowy, Antyrefleks, Antystatyczny, 
Wysoka jasność, Wysoki kontrast

• sRGB
• GTF

Możliwości połączeń
• Przewody: Przewód wideo D-sub, przewód 

zasilający
• Impedancja wejściowa synch.: 2,2 k om
• Impedancja wejścia wideo: 75 om
• Poziomy sygnału wejścia wideo: 0,7 Vpp
• Sygn. wejściowy synchronizacji wideo: 

synchronizacja kompozytowa, Oddzielna 
synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

• Polaryzacja synch. wideo: Dodatnia i ujemna
• Połączenie przewodowe: Wejście zasilania, 

5BNC, D-sub

Wygoda
• Funkcje zwiększające wygodę: Automatyczne 

przełączanie sygnału, Języki menu, menu 
wyświetlane na ekranie (OSD)

• Elementy sterujące monitora: Regulacja jasności, 
Regulacja kontrastu, Lewy/prawy, Menu, Zasilanie 
Wł./Wył., W górę/dół

• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, 
koreański, chiński uproszczony

• Obsługa funkcji Plug & Play: DDC 2B, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Certyfikaty: oznaczenie CE, FCC-B, UL, CSA, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Obracany: +/- 90°
• Pochylenie: -5° do 25°

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy
• Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Wymiary (ze stacją bazową) (szer. x wys. x gł.): 

501 x 501 x 466 mm
• Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 35°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -25°C do 

65°C
• Waga: 26 34 kg

Zasilanie
• Pobór mocy: 125 W (typowo)
• Tryb wyłączenia: 1 W
• Wskaźnik LED zasilania: Wyłączony — 

bursztynowy, Tryb pracy — zielony
• Zasilanie: Wbudowane
•

Monitor CRT
22 cale Real Flat QXGA
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