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Bild/visning
• Displayskärmtyp: XGA-plasmapanel
• Panelstorlek: 42 tum/106,7 cm
• Bildförhållande: 16:9
• Skärmupplösning: 1 024 x 768
• Effektiv visningsyta: 920 x 518 mm
• Bildpunktavstånd: 0,900 x 0,676 mm
• Ljusstyrka: 1000 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 5000:1
• Antal färger: 16,7 miljoner färger
• Betraktningsvinkel (h / v): > 160 / > 160 grader
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30-80 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 50-85 Hz
• Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-

kamfilter, Rörelsekompenserad videobearbetning, 
Bild bredvid bild, Bild-i-bild, Progressive Scan

Bildskärmsupplösningar som stöds

Anslutningar
• PC: DVI-D med HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-in 

D-Sub 15HD
• Ljudingång för PC: Ljud vänster/höger (RCA 2x)
• Ljudingång för DVI: Ljud vänster/höger (RCA 2x)
• AV-ingång: Komponent (YPbPr) x1, Ljud (v/h) för 

YPbPr x1, Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1, S-
video x1, 2x SCART

• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1
• Ljudutgång: Högtalarutgång 2x 6,3 mm kontakt

Bekvämlighet
• Bekväm användning: OSD (On-screen Display)
• Bildskärmskontroller: Vänster/Höger, Meny 

(OK), Ström på/av, Välj källa, Upp/Ned, 
Volymkontroll

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Spanska, Holländska

• Inbyggt ljud: Inbyggd förstärkare, 10 W RMS-
stereohögtalare x2

• Nätverksstyrd: RS232
• Skärmsläckarfunktioner: Pixel shift, Image reverse
• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• Placeringar som kan användas: Stående, Liggande
• Myndighetsgodkännande: CE-märke, RoHS

Effekt
• Förbrukning (aktivt läge): 300 W (medel)
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Viloläge: Högst 5 W

Mått
• Mått (utan bas) (B x H x D): 

1 028 x 625 x 89,8 mm
• Apparatstorlek i tum (B x H x D): 

40,472 x 24,606 x 3,535 tum
• Produktvikt: 31 kg
• Produktvikt (i lbs): 68,343
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 60 000 tim
• Temperatur (drift): 0 ºC till +40 ºC
• Temperatur (förvaring): -20 ºC till +60 ºC
• Temperaturintervall (drift): +32 °F till +104 °F
• Temperaturintervall (förvaring): -4 °F till 140 °F
• Relativ luftfuktighet: 20-80 %

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Bordsställning, DVI-D-

kabel, VGA-kabel, Fjärrkontroll, Batteri, Nätkabel
• Extra tillbehör: Takmontering BM04111 & 

BM01111, Fast väggmontering BM02111, Flexibel 
väggmontering BM04111+BM02212

• Bruksanvisning på CD-skiva: (RS232-protokoll 
medföljer)

• Bruksanvisning: Engelska, tyska, franska, spanska, 
italienska

Övrigt
• Infattning: Antracitgrå metallic
•

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
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
1 280 x 1024  60 Hz

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
480i  60 Hz
480 bpkt  60 Hz
576 bpkt  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
Plasmaskärm
42 tum XGA 
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