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Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: CRT Real Flat com 

máscara de sombra
• Tamanho do Painel: 22 pol./55 cm
• Fósforo: P22
• Área recomendada do visor(mm): 392 x 294 mm
• Área recomendada do visor(polegadas): 15,4" x 

11,6"
• Passo de pontos: 0,25 mm
• Passo de ponto (horizontal): 0.21 mm
• Cromaticidade branca, 5500 K: x = 0,332 / 

y = 0,347
• Cromaticidade branca, 6500 K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• Cromaticidade branca, 9300 K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• Maximum Resolution: 2048 x 1536 @ 80 Hz
• Resolução Recomendada: 1600 x 1200 a 85 Hz
• Modos de Predefinição de Fábrica: 9 modos
• Modo Predefinido de Fábrica: 1024 x 768 a 75Hz, 

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

• Modos de Fábrica Pré-Carregados: 27 modos
• Video Dot Rate: 360 MHz
• Frequência de Varrimento Horizontal: 30 - 130 

kHz
• Frequência de Varrimento Vertical: 50 - 160 Hz
• Frequência de Actualização Recomendada: 85 Hz
• Melhoramento de ecrã: Polarizador antibrilho, 

Anti-reflexos, Antiestático, Alta Luminosidade, 
Elevado Contraste

• sRGB
• GTF

Conectividade
• Cabos: Cabo Vídeo D-sub, Cabo de Alimentação
• Impedância de entrada sincronizada: 2.2k ohm
• Impedância de entrada de vídeo: 75 ohm
• Níveis do sinal de entrada de vídeo: 0,7 Vpp
• Sinal de Vídeo Sincronizado: Composto 

Sincronizado, Sincronização separada, Sinc no 

Verde
• Polaridades Vídeo Sincronizadas: Positivo e 

Negativo
• Ligação de Cabo: Entrada de CA, 5BNC, D-sub

Conveniência
• Melhoramentos de Conveniência: Comutação 

automática de sinal, Idiomas dos Menus, Visor
• Controlos do Monitor: Controlo da 

Luminosidade, Controlo de Contraste, Esquerda/
Direita, Menu, Energia Activar/Desactivar, Para 
cima/para baixo

• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol, Português, Coreano, Chinês 
Simplificado

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

• Aprovações Regulamentares: Marca CE, FCC-B, 
UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, 
FDA

• Orientação: +/- 90°
• Inclinação: -5° até 25°

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA
• Manual do Utilizador

Dimensões
• Dimensões (com base) (L x A x P): 

501 x 501 x 466 mm
• Limite de temperaturas (funcionamento): 5°C a 

35°C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -25°C 

a 65°C
• Peso: 26,34 kg

Corrente
• Consumo: 125 W (típico)
• Modo Desligado (Off): 1 W
• Indicador LED de energia: Desligado - Âmbar, 

Funcionamento - Verde
• Alimentação: Incorporado
•
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