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Beeld/display
• Schermtype: WVGA-plasmascherm
• Schermgrootte: 106,7cm
• Beeldformaat: 16:9
• Schermdiameter: 42 inch / 107 cm 
• Schermresolutie: 852 x 480p
• Pixelpitch: 1,08 x 1,08 mm
• Helderheid: 1500 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 10000:1
• Kijkhoek: 160 º (H)/160 º (V)
• Horizontale scanfrequentie: 15 - 91 kHz
• Verticale scanfrequentie: 50-85 Hz
• Schermverbetering: Anti Ageing, Scherm met anti-

reflectiecoating
• Beeldverbetering: Pixel Plus, 3:2/2:2 motion pull-

down, Active Control met lichtsensor, Digitaal 
combfilter, Picture in Picture, Progressive Scan, 
Widescreen Plus

Ondersteunde beeldschermresolutie

Connectiviteit
• Extern 1 SCART: CVBS in/uit, RGB
• Extern 2 SCART: CVBS in/uit, Y/C
• AV 3: S-Video Y/C, CVBS in, Audio L/R in
• Extern 4: DVI-I met HDCP, VGA PC-in, YPbPr, 

Audio L/R in
• Andere aansluitingen: IEC75-antenne

Gebruiksgemak
• Picture in Picture: Twin Page Text
• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
• Gemakkelijk te installeren: Automatische 

volumeregelaar, Automatisch opslaan, PLL digitaal 

afstemmen, Plug & Play
• Gebruiksgemak: Weergave op het scherm
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Type afstandsbediening: RC4333/01
• Aanpassingen van beeldformaat: 6 

breedbeeldmodi, Auto Format, Verschuiving 
ondertitel en koptekst

• Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7W
• Geluidsverbetering: Smart Sound
• Geluidssysteem: Dolby® Virtual Surround

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Tuner/ontvangst/overdracht
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerbereik: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• televisiesysteem: PAL, SECAM
• Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Voeding
• Netstroom: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Energieverbruik: 195 Watt W
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 2 W

Afmetingen
• Hoogte (excl. basis en luidsprekers): 660 mm
• Breedte (zonder voet): 1075 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 47 kg
• Gewicht van het product: 42 kg
• Duur tot 50% helderheid: 60.000 u
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 40 °C
• Relatieve vochtigheid: 20% - 80%

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard, 

Muursteun, Audiokabel, DVI-kabel, DVI-I naar 
VGA-adapter, SCART/RCA video-adapter, Kabel 
voor VGA naar YPbPr-Cinch, Afstandsbediening, 
Batterij, AC-netsnoer

• Optionele accessoires: Plafondbevestiging 
BM04111 & BM01111, Flexibele wandmontage 
BM04111 & BM02212

• Gebruikershandleiding: Engels, Duits, Nederlands, 
Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Turks, Noors

•

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

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
1080i  50, 60 Hz
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
Plasmamonitor met Pixel Plus
42 inch WVGA 
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