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kkaa hyödyntävä taloudellinen plasmanäyttö, joka on suunniteltu erityisesti sisätiloissa 

lkisiin näyttösovelluksiin. Korkealuokkainen skaalain, kehittynyt digitaalinen 

inti ja uusin plasmatekniikka takaavat, että viestisi näkyy optimaalisella tavalla.

okäyttöinen
ta videotuloliitäntämuotoja, myös SXGA- ja HDTV-yhteensopiva
-takaisinkytkentä muiden näyttöjen ketjutusta varten
ipuoliset analogiset ja digitaaliset liitännät
teä SRS-äänivahvistin ja kiinteät kaiuttimet
ii myös pystyasennossa

inen ja luotettava toiminta ilman tuuletinta
ttöä voi etähallita verkon kautta
iritin ja laajat videoliitännät

julkisiin tiloihin
äin kirkas (1000 cd/m2), kontrastisuhde 2000:1
eeseen mukautuva kuvanparannus tuottaa veitsenterävää kuvaa
ampasuodatin erottelee värit ja luo veitsenterävän kuvan
oiminnon avulla voidaan katsella samanaikaisesti toista kuvalähdettä
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Kuva/näyttö
• Paneelin koko: 42" / 106,7cm
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: wVGA (854 x 480 pikseliä)
• Kuvapistetiheys: 1,08 x 1,08 mm
• Kirkkaus: 1000 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 2 000:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
• Katselukulma: 160º (vaaka) / 160º (pysty)
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 15 - 91 kHz
• Pystysuuntainen skannaustaajuus: 50 - 85 Hz
• Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, Kuva kuvassa 

-toiminto

tuettu näyttöresoluutio

• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz
• MAC 1 152 x 870: 75 Hz
• VGA 640 x 350: 70 Hz
• VGA 640 x 400: 50 Hz
• WVGA 852 x 480: 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM

Liitännät
• PC: 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, VGA-tulo D-Sub 

15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD
• Dataäänitulo: 2 ääniliitäntää vasen/oikea (RCA)
• AV-tuloliitäntä: 1 komponenttiliitäntä (YPbPr), 1 

S-video-liitäntä, 1 SCART-liitäntä, 1 ääniliitäntä (v/
o, YPbPr)

• Videon äänitulo: ääniliitäntä vasen/oikea (RCA x 2)

• Äänitulokaapeli: Analoginen äänilähtö v/o
• Muut liitännät: Antenni

Käytön mukavuus
• Kuva kuvassa -toiminto: Kuva kuvassa -toiminto, 

tuloliitännät, Kaksi ikkunaa
• Ohjattavissa verkon kautta: RS232
• Käyttömukavuuden parannukset: Näyttö
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja
• Näytön ohjaustoiminnot: Virrankytkentä ja -

katkaisu, Menu (OK), Lähteen valinta, Ylös/alas, 
Vasen/oikea, Äänenvoimakkuuden säätö

• DPMS-virransäästöjärjestelmä
• Kiinteä ääniratkaisu: Sisäinen vahvistin ja 2 RMS-

stereokaiutinta (5 W)
• SRS-äänenkäsittely
• Teksti-tv: 10 sivua
• Näytönsäästötoiminnot: Kokonaan valkoinen, 

pikselien vaihto
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, 

FCC-B, UL, CSA

Virta
• Kulutus: 380 +/- 10 % wattia (110 voltin 

vaihtojännite / väripalkkikuviointi)
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50/60 Hz
• Lepotila: Enintään viisi wattia

Mitat
• Mitat (ilman jalustaa) (L x K x S): 

1 081 x 677 x 95 mm
• Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S): 

1 081 x 722 x 291 mm
• Paino: 36 5 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 40°C
• Varastointilämpötila: -5°C...+50°C
• Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 25 000 t

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Akku, 

Kauko-ohjain, Pöytäjalusta, VGA-johto
• Lisätarvikkeet: Kattokiinnitys, Joustava 

seinäkiinnitys, Kiinteä seinäkiinnitys
• Käyttöopas: Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por

Sekalaista
• Näytön reuna: Hopea
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70Hz
1 024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Plasmanäyttö
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