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• Klassens bästa 19-tums LCD. Användarna drar fördel av enastående prestanda för video, bildbehandling och 
Internet-tillämpningar tack vare bildskärmens optimala upplösning på 1280 x 1024, digital och analog 
inmatning, stora betraktningsvinklar och en kontrast på 450:1 för fotorealistisk kvalitet 

• Snygg och utrymmessnål. En smidig, tunn profil och elegant design med justerbar fot ger stor flexibilitet för 
optimalt bekväm användning hemma eller på hemmakontoret. 

• Avancerade Harman Kardon-högtalare. Två Harman Kardon-satellithögtalare (2 x 3W) ger optimal 
ljudprestanda när du lyssnar på dina favorit-CD och MP3-filer samt ljudet till dina DVD-filmer. 

• Miljövänlig utformning. Med låg energiförbrukning och låg strålning samt återvinningsbar plast uppfyller den 
här bildskärmen kraven i stränga miljöstandarder som nya TCO'03 och Energy Star. 
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Specifikationer Bildskärmstorlek : 19-tums (48,3 cm) diagonal bildyta 
 Ytbehandling : TFT-LCD-skärm (Thin Film Transistor) med aktiv matrix 
 Front-utförande : Antireflex, antistat 
 Pixelstorlek : 0,294 mm 
 Omritningstid : 25 ms (typisk) 
 Ljusstyrka : 250 cd/m2 (typiskt) 
 Kontrastförhållande : 450:1 (normalt) 
 Punkt/pixel-mellanrum : 140 MHz 
  

Gränssnittsspecifikationer Videoinsignal : Digitalt DVI_I- och analogt D-SUB VGA-uttag 
 Bildskärmsupplösning : 1280 x 1024 vid max 75 Hz 
 Rekommenderad upplösning : 1280 x 1024 vid 75 Hz (analogt), 1280 x 1024 vid 60 Hz (digitalt) 
 Färg : True color (16,7 miljoner) 
 Horisontella svepfrekvenser : 56-76 KHz vertikal, 30-82 KHz horisontell 
  

Funktioner Multimedia : 2 Harman Kardon-satellithögtalare med integrerat subwoofer-uttag och volymreglage 
 Fysiska säkerhetsfunktioner : Förberedd för Kensington-lås 
 Bildskärmens rörelsevinkel : Lutning från 5 grader nedåt till 20 grader uppåt, vridning från -35 till +35 grader, höjdjustering 11 cm, 140 

graders horisontell och 120 graders vertikal betraktningsvinkel 
 Plug and play : Ja 
  

Strömförsörjning Nätenhet och strömförsörjning : AC 100-240 V, autoreglerande, 50-60 Hz – external s k sockerbit 
 Effektförbrukning : 40 W maximalt under drift; 2 W maximalt i energisparläge 
  

Reglage för användaren Bildskärmens alternativ för användarkontroll : Ljusstyrka, kontrast, bildreglage (horisontellt, vertikalt, klocka och fas), färginställningar, 
administration, val av videoingång, fabriksåterställning, 6 språk 

  

Mekaniska specifikationer Yttermått (b x d x h) : 423 x 215 x 400 mm 
 Vikt : 7,8 kg 
 Emballagets yttermått (B x D x H) : 496 x 296 x 522 mm 
 Emballagevikt : 11,8 kg 
 Driftstemperatur : 5° C till 35° C, 20%-80% realtiv fuktighet, icke kondenserande 
 Förvaringstemperatur : - 10° C till 60° C, 5%-90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande 
  

Normer Överensstämmelse med industristandarder : CE, Nemko, TCO'03, Energy Star, ISO13406-2, ISO 9241 
  

Ytterligare information Garanti : Ett års begränsad garanti avseende reservdelar och reparationer. Vissa restriktioner och undantag gäller. 
 Förpackningens innehåll : Bildskärm, VGA- och DVI-D-kablar, strömkabel, två satellithögtalare med ljudkabel och nätadapter, CD med drivrutiner 

och dokumentation. 
 Beställningsinfo : P9627A#ABB (Europe), UPC 8 29160-10137 8 

P9627A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-10140 8 
P9627A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-10144 6 
P9627A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-10141 5  
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