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Beeld/display
• Schermgrootte: 106,7cm
• Beeldformaat: 16:9
• Schermresolutie: 1024 x 1024i
• Pixelpitch: 0,9 x 0,51 mm
• Helderheid: 1100 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1000:1
• Displaykleuren: 16,7 miljoen kleuren
• Kijkhoek: 160 º (H)/160 º (V)
• Effectief weergavegebied: 921,6 x 522,24 mm
• Horizontale scanfrequentie: 15 - 91 kHz
• Verticale scanfrequentie: 50-85 Hz
• Beeldverbetering: 3D-combfilter, 3:2/2:2 motion 

pull-down, Motion adaptive de-interlacing, Picture 
in Picture

Ondersteunde beeldschermresolutie

• WVGA 852 x 480: 60 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• MAC 1152 x 870: 75 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz

Connectiviteit
• PC: DVI-D x1, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 

15HD, VGA-uit D-Sub 15HD
• AV-ingang: Component (YPbPr) x2, S-video x1, 

Samengestelde (CVBS) x 1, Audio (L/R) voor 
YPbPr 2x

• Audio cinch out: Analoge audio-uitvoer L/R
• Audio-ingang voor gegevens: Audio links/rechts 

(RCA) 2 x

• Audio-ingang voor PC: Audio links/rechts (RCA) 
2 x

• Audio-uitgang: Subwoofer uit, Stereo-audio 
(aansluiting 3,5 mm) 1 x

Gebruiksgemak
• Picture in Picture: Dubbel venster, Picture in 

Picture, alle ingangen
• Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: Weergave 

op het scherm
• OSD-talen: Engels, Frans, Spaans
• Bedieningselementen monitor: Aan/Uit, Links/

rechts, Omhoog/omlaag, Menu (OK), 
Volumeregeling, Bronselectie

• Schermbeveiligingsfuncties: Helemaal wit, 
pixelverschuiving

• Ingebouwde audio: Ingebouwde versterker en 5 
watts RMSx2 stereoluidsprekers

• SRS-geluidsverwerking
• Officiële goedkeuringen: FCC-B, UL, CSA, CE-

markering

Voeding
• Verbruik: 390 watt (kleurenbalk)
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Slaapstand: Max. 10 watt

Afmetingen
• Afmetingen (met voet) (B x H x D): 

1081 x 722 x 220 mm
• Afmetingen (zonder voet) (B x H x D): 

1081 x 677 x 95 mm
• Gewicht: 31,2 kg
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -5 °C tot +45 °C
• Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
• Duur tot 50% helderheid: 80.000 u

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Batterij , 

Afstandsbediening, Tafelstandaard, VGA-kabel
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Gebruikershandleiding: Engels, Spaans
• Optionele accessoires: Plafondbevestiging, 

Flexibele wandmontage, Vaste wandmontage

Diversen
• Scherpe kant: Metalic Antracite
•

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
1280 x 1024  60, 75, 85 Hz
1280 x 960  60, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480  60 Hz

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
480p  60Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
576i  50Hz
480i  60Hz
720p  50, 60 Hz
Plasmamonitor
42 inch WXGA 
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