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Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: Painel Plasma 

WVGA
• Tamanho do Painel: 42" / 106,7 cm
• Rácio de aspecto: 16:9
• Resolução do painel: 852 x 480p
• Área de visualização efectiva: 920 x 518 mm
• Densidades de pixels: 1,08 x 1,08 mm
• Luminosidade: 1500 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 10000:1
• Cores do ecrã: 16,7 milhões de cores
• Ângulo de visão (h / v): >160 / >160 grau
• Frequência de Varrimento Horizontal: 30-80 kHz
• Frequência de Varrimento Vertical: 50 - 85 Hz
• Melhoramento de imagem: Redução de 

movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, 
Desentrelaçamento movimento compensado, 
Varrimento Progressivo

Resolução Suportada do Ecrã

Conectividade
• PC: DVI-D x1, D-Sub9 RS232, 15HD D-Sub 

entrada VGA
• Entrada áudio para PC: Áudio Esquerda/Direita 

(RCA 2x)
• Entrada áudio para DVI: Áudio Esquerda/Direita 

(RCA 2x)
• Entrada AV: Componente (YPbPr) x1, Áudio (E/

D) para YPbPr x1, Composto (CVBS) x1, Áudio 
(E/D) x1, S-video x1, 2x Scart

• Saída AV: Composto (CVBS) x1, Áudio (E/D) x1
• Saída áudio: 2 saídas de altifalantes de 6,3 mm

Comodidade
• Conveniência do utilizador: Visor
• Controlos do Monitor: Esquerda/Direita, Menu 

(OK), Energia Activar/Desactivar, Selecção de 
fonte, Para cima/para baixo, Controlo do volume

• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Espanhol, Holandês

• Áudio incorporado: Amplificador integrado e 
altifalantes estéreo RMS x 2, 10 Watts

• Controlável em rede: RS232
• Funções de protecção de ecrã: Mudança de pixel
• Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
• Instalação suportada: Vertical, Horizontal
• Aprovações Regulamentares: Marca CE, RoHS

Potência
• Consumo (Modo ligado): 240 Watts (típico)
• Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz
• Modo Sleep (adormecer): 5 Watts Máx.

Dimensões
• Dimensões (sem base) (L x A x P): 

1028 x 625 x 89,8 mm
• Dimensões da unidade em polegadas (L x A x P): 

40,472 x 24,606 x 3,535 polegada
• Peso do produto: 29 kg
• Peso do produto (lb): 63,934
• Vida útil a 50% de brilho: 60000 hr
• Temperatura (funcionamento): 0 ºC a +40 ºC
• Temperatura (armazenamento): -20 ºC a +60 ºC
• Limite de temperaturas (funcionamento): +32°F a 

+104°F
• Limite de temperaturas (armazenamento): -4°F a 

140°F
• Humidade relativa: 20% - 80%

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Suporte para mesa, Cabo 

DVI-D, Cabo VGA, Telecomando, Pilha, Cabo de 
alimentação CA

• Acessórios opcionais: Montagem no tecto, 
Montagem fixa na parede, Montagem flexível na 
parede

• Guia do Utilizador em CD-ROM: (protocolo 
RS232 incluído)

• Manual do Utilizador: Inglês, Alemão, Francês, 
Espanhol, Italiano

Diversos
• Bisel: Antracite metálico
•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
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

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Monitor plasma
42" WVGA 
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