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cu plasmă panoramic, XGA, de 42"

smă de ultimă generaţie cu costuri reduse, special conceput pentru aplicaţiile de afișare 

ior. Algoritmul de redimensionare de înaltă clasă, procesarea digitală avansată, precum și 

tehnologie în domeniul ecranelor cu plasmă garantează afișarea optimă a mesajelor dvs.

izat pentru vizualizare publică
Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HDTV
aurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare
ermite vizionarea simultană a unei a doua surse

imensionarea 3:2 elimină distorsiunile atunci când urmăriţi filme
ul 3D de tip pieptene separă culorile și crește claritatea
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itorul poate fi controlat prin reţea, de la distanţă
multe formate de intrare PC (până la WXGA)
multe formate de intrare video (până la SXGA), compatibile cu HDTV
rare fără ventilator, silenţioasă și fiabilă

otal de proprietate mai mic
ată medie de viaţă a panoului îndelungată, de peste 60.000 de ore
ţii avansată anti-ardere pentru a preveni imaginile fantomă
lu DVI inclus pentru a vă furniza imagini de cea mai bună calitate
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: Ecran XGA cu plasmă
• Dimensiune ecran: 42" / 106,7 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1024 x 768
• Zonă vizualizare efectivă: 920 x 518 mm
• Pixel pitch: 0,900 x 0,676 mm
• Luminozitate: 1000 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 5000:1
• Culori afișare: 16,7 milioane de culori
• Unghi de vizionare (O / V): >160 / >160 grad
• Frecvenţă de scanare orizontală: 30-80 kHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 50 - 85 Hz
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, 
Restaurarea imaginilor interpolate compensate 
prin mișcare, Picture by Picture (PBP), Imagine în 
imagine, Scanare progresivă

rezoluţie de afișare acceptată

Conectivitate
• PC: DVI-D cu HDCP, RS232 D-Sub9, Intrare VGA 

D-Sub 15HD
• Intrare audio pentru PC: Audio Stânga/Dreapta 

(RCA 2x)
• Intrare audio pentru DVI: Audio Stânga/Dreapta 

(RCA 2x)
• Intrare AV: Componentă (YPbPr) x1, Audio (S/D) 

pentru YPbPr x1, Compozit (CVBS) x1, Audio (S/
D) x1, S-video x1, Scart 2x

• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1, Audio (S/D) x1
• Ieșire audio: Ieșire boxe jack 2x 6,3 mm

Comoditate
• Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD)
• Controale monitor: Stânga/Dreapta, Meniu (OK), 

Activare/Dezactivare, Selectare sursă, Sus/Jos, 
Controlul volumului

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă, Olandeză

• Sistem audio încorporat: Amplificator încorporat 
și boxe stereo de 10 W RMS x2

• Controlare în reţea: RS232
• Funcţii screensaver: Pixel Shift, inversare imagine
• Teletext: Smart Text (1000 pagini)
• Plasare acceptată: Portret, Peisaj
• Reglementări și standarde: Siglă CE, RoHS

Alimentare
• Consum (mod Pornit): 300 W (uzual)
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Mod Sleep: Max. 5 W

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

1028 x 625 x 89,8 mm
• Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 

40,472 x 24,606 x 3,535 inch
• Greutate produs: 31 kg
• Greutate produs (lb): 68,343
• Durată de viaţă cu 50% mai mare: 60000 oră
• Temperatură (operare): De la 0ţC la +40ţC
• Temperatură (stocare): De la -20ţC la +60ţC
• Interval temperatură (operare): De la +32°F la 

+104°F
• Interval temperatură (stocare): De la -4°F la 140°F
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %

Accesorii
• Accesorii incluse: Suport de tip masă, Cablu DVI-

D, Cablu VGA, Telecomandă, Baterie, Cablu de 
alimentare CA

• Accesorii opţionale: Suport de plafon BM04111 și 
BM01111, Suport de perete fix BM02111, Suport 
de perete flexibil BM04111 și BM02212

• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM: (protocol 
RS232 inclus)

• Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, 
Spaniolă, Italiană

Diverse
• Bezel: gri Metallic Antracite
•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
848 x 480  60 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60Hz
Monitor cu plasmă
42" XGA 
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