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Obraz/displej
• typ LCD panelu: 1280 x 768 pixelů, Antireflexní 

polarizátor
• Velikost panelu: 29,53"/ 75 cm
• Rozteč obrazových bodů: 0,5025 x 0,5025 mm
• Jas: 600 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 800:1
• Barvy: 16,7 M
• Úhel sledování: - C/R > 10
• Úhel sledování (h / v): 170 / 170 stupeň
• Reakční doba (typická): 16 ms
• Barva bílá, 5300 °K: x = 0,328 / y = 0,344
• Barva bílá, 6500 °K: x = 0,313 / y = 0,329
• Barva bílá, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximální rozlišení: 1280 x 768 při 60 Hz
• Doporučené rozlišení: 1280 x 768 při 60 Hz
• Přednastavené režimy: 4 režimy
• Horizontální snímková frekvence: 31 - 49 kHz
• Obnovovací frekvence (V): 60 Hz
• technologie sRGB: Ano
• Poměr stran: 15:9

Možnosti připojení
• Výstup AV: Konektor 3,5 mm (L/P) x 1, Konektor 

Ext 3,5 mm x 1
• PC: D-Sub x 1, DVI-D x 1, 3,5mm vstup audio do 

PC x 1, Konektor RS232 x 1

Pohodlí
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Zobrazení údajů na 

obrazovce, Automatické řízení jasu, Automatické 
varování při přehřátí

• Ovládací prvky monitoru: Levá/Pravá, Menu (OK), 
Zapnuto/vypnuto, Nahoru/Dolů, Výběr vstupu

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, 
zjednodušená čínština

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: technologie 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• Regulační opatření: Značka CE, FCC-B, UL, CSA, 
NUTEK, Energy Star

• Držák (standard VESA): 100 mm x 100 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový 

ovladač, Ochranný kryt, Kabel VGA, Kabel DVI-D
• Volitelné příslušenství: Základna, Odnímatelné 

reproduktory
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Rozměry (s reproduktory) (Š x V x H): 

867 7 x 505 x 183 mm
• Rozměry (bez podstavce a reproduktorů) 

(Š x V x H): 726 7 x 469 3 x 115 mm
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 

hodin
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 35 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
• Hmotnost: 14 kg

Napájení
• Ve shodě s normou: Energy Star, NUTEK
• Spotřeba: 130 W
• Režim vypnuto: < 2 W
• Indikátor napájení LED: Provoz - modrá, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Zabudované

podporovaná rozlišení

•

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
LCD monitor
75 cm WXGA 
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