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Bild/visning
• Panelstorlek: 46 tum/117,8 cm
• Bildförhållande: 16:09
• Skärmupplösning: wVGA (854 x 480 bildpunkter)
• Bildpunktavstånd: 1 182 x 1 182 mm
• Ljusstyrka: 1000 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 3000:1
• Antal färger: 16,7 miljoner färger
• Synfältsvinkel: 160º (H) / 160º (V)
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–91 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 50-85 Hz
• Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-

kamfilter, De-contouring, Bild-i-bild
• Rekommenderad upplösning: 848 x 480 vid 60 Hz

Bildskärmsupplösningar som stöds

• VGA 640 x 400: 85 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz

Anslutningar
• PC: DVI-D x1, VGA-in D-Sub 15HD, RS232 D-

Sub9, 3,5 mm datorljudingång x1
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1, Komponent 

(YPbPr) x1, 2x SCART
• Audio-cinch-utgång: Analog Audio L+R-utgång
• Ljudingång för video: Ljudingång vänster/höger 

(RCA x 2)
• Förbättrade anslutningsfunktioner: Extern 

högtalaranslutning

Bekvämlighet
• Bildformatsjustering: 5x zoomfunktion för 

matrixing
• Bild-i-bild: Bild-i-bild, alla inmatningar, 

Dubbelfönster
• Nätverksstyrd: RS232
• Bättre bekvämlighet: OSD (On-screen Display)
• Bildskärmskontroller: Vänster/Höger, Ström på/

av, Upp/Ned
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 

Spanska
• SRS-ljudbearbetning
• Inbyggt ljud: Inbyggd förstärkare (2x10), 2 W 

RMS-stereohögt. x2
• DPMS-energisparsystem
• Skärmsläckarfunktioner: Full white, pixel shift
• Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC-B, UL, 

CSA

Ström
• Förbrukning: 330 W (i genomsnitt)
• Strömtillförsel: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Viloläge: Högst 5 W

Storlek
• Mått (utan bas) (B x H x D): 

1 138 x 691 x 98 mm
• Vikt: 37 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Relativ fuktighet: 20-80 %
• Livslängd till 50 % ljusstyrka: 30 000 tim

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Fjärrkontroll, Batteri, S-

videokabel, AV-kabel, 3x RCA till 3x RCA, 
Ljudkabel, VGA-kabel

• Bruksanvisning på CD-skiva
• Extra tillbehör: Takmontering, Flexibel 

väggmontering, Fast väggmontering, 
Bordsställning

• Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it

Övrigt
• Infattning: Antracitgrå metallic
•

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
848 x 480  60 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz

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