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Obraz/displej
• Typ obrazovky: Plazmový panel WVGA
• Velikost panelu: 42" / 106,7 cm
• Poměr stran: 16:9
• Úhlopříčka obrazovky: 42 palec / 107 cm 
• Rozlišení panelu: 852 x 480p
• Rozteč obrazových bodů: 1,08 mm x 1,08 mm
• Jas: 1500 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 10000:1
• Úhel sledování: 160ţ (H) / 160ţ (V)
• Horizontální snímková frekvence: 15 - 91 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 50 - 85 Hz
• Vylepšení obrazovky: Obvod odolný proti 

stárnutí, Obrazovka s antireflexní vrstvou
• Vylepšení obrazu: Technologie Pixel Plus, 

Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active 
Control + světelný senzor, Digitální hřebenový 
filtr, Funkce obraz v obraze (PIP), Progressive 
Scan, Widescreen Plus

podporovaná rozlišení

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Vstup/výstup kompozitního 

videa CVBS, RGB
• Konektor Ext 2 Scart: Vstup/výstup kompozitního 

videa CVBS, Y/C
• Vstup AV 3: S-Video Y/C, Vstup kompozitního 

videa CVBS, Vstup audio L/P
• Konektor Ext 4: DVI-I s HDCP, Vstup VGA PC, 

YPbPr, Vstup audio L/P
• Další připojení: Anténa IEC75

Pohodlí
• Funkce obraz v obraze (PIP): Zobrazení dvou 

stránek teletextu
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 

Francouzština, Němčina, Italština, Španělština
• Snadná instalace: Automatické vyrovnávání 

hlasitosti, funkce Autostore, Digitální ladění PLL, 
Standard Plug & Play

• Snadné použití: Nastavení na obrazovce
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Typ dálkového ovládání: RC4333/01
• Nastavení formátu obrazovky: 6 režimů 

širokoúhlé obrazovky, Automatický formát, 
Posun titulků a záhlaví

• Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 7 W
• Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound
• Zvukový systém: Virtual Dolby Surround

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Napájení
• Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 

10%
• Spotřeba elektrické energie: 195 wattů W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 2 W

Rozměry
• Výška (bez základny a reproduktorů): 660 mm
• Šířka (bez základny): 1075 mm
• Hmotnost včetně balení: 47 kg
• Hmotnost výrobku: 42 kg
• Životnost do snížení jasu o 50 %: 60000 h
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 40 °C
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek, Držák 

pro montáž na stěnu, Audio kabel, Kabel DVI, 
Adaptér DVI-I - VGA, Video adaptér Scart/RCA, 
kabel VGA do konektoru YPbPr-Cinch, Dálkový 
ovladač, Baterie, Síťová šňůra

• Volitelné příslušenství: Držák na strop BM04111 a 
BM01111, Přemístitelný držák na zeď BM04111 a 
BM02212

• Uživatelský manuál: 
Angličtina,němčina,holandština,francouzština,špan
ělština,italština, polština,turečtina,severské jazyky

•

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
1080i  50 Hz, 60 Hz
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p  50, 60 Hz
Plazmový monitor s technologií Pixel Plus
42" WVGA 
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