Felhasznaloi utmutato

F700B
F702B
775FT

Atermek hasznalata elŒtt olvassa el

plus

figyelmeztetesek cim|

a

Fontos

a

Felhasznaloi utmutatot

reszt.

A jovŒbeli

tajekozodas celjabol tartsa
elerhetŒ helyen.

Olvassa el

a

hatso boriton talalhato cimket,

markakereskedŒtŒl

es

ha

a

segitsegre van szuksege, adja meg

cimken talalhato informaciokat.

neki

a

(CD)

Fontos

figyelmeztetesek

keszulek ugy lett kialakitva, hogy biztositsa szemelyes
biztonsagat, azonban nem megfelelŒ hasznalata aramuteshez vagy
t|z kialakulasahoz vezethet. Annak erdekeben, hogy a monitorhoz
kialakitott biztonsagi megoldasok megfelelŒen m|kodjenek, olvassa
el a kovetkezŒ, a telepitessel, hasznalattal es szervizelessel
kapcsolatos alapvetŒ szabalyokat. A jovŒbeli tajekozodas celjabol
tartsa ezt az utmutatot hozzaferhetŒ helyen.
Ez

a

A

biztonsagrol

Csak a keszulekhez mellekelt tapkabelt hasznalja. Ha nem

a

gyarto altal mellekelt tapkabelt

hasznalja, gyŒzŒdjon meg rola, hogy az rendelkezik a vonatkozo orszagos szabvanyok
szerinti tanusitassal. Ha a tapkabel barmilyen modon hibas, lepjen kapcsolatba a gyartoval
vagy a legkozelebbi markaszervizzel, es csereltesse ki a kabelt.
A tapkabel
utan is

a

keszulek fŒ aramtalanito eszkoze.

Gondoskodjon rola, hogy az aljzat a telepites

konnyen elerhetŒ legyen.

A monitort csak

kezikonyvben megadott vagy a monitoron felsorolt aramforrasrol
uzemeltesse. Amennyiben nem biztos abban, hogy milyen aramforras talalhato otthonaban,
kerdezze meg

a

a

kereskedŒt.

A tulterhelt valtoaramu aljzatok es hosszabbitok veszelyt jelentenek,

csakugy, mint a kopott
tapkabelek es a torott csatlakozok hasznalata. Az ilyen rendellenessegek aramuteshez vagy
t|zhoz vezethetnek. A csere biztositasa erdekeben lepjen kapcsolatba a szerviztechnikussal.
Az aramutes elkerulese erdekeben

a

tapkabel csatlakozojat csak szaraz kezzel fogja meg.

Ne okozzon kart a tapkabelben azaltal, hogy szetszedi,
felmelegiti. Ez t|zhoz vagy aramuteshez vezethet.

meghajlitja, meghuzza vagy

GyŒzŒdjon meg rola, hogy a tapkabel csatlakozojat teljesen bedugta. A laza csatlakozasok
tuzet okozhatnak.

Ne

nyissa ki a monitort.

A keszulekben nincsenek felhasznalo altal javithato alkatreszek.
A keszulek

belsejeben veszelyes nagyfeszultseg van, meg kikapcsolt (OFF) allapotban is.
Ha a monitor nem m|kodik megfelelŒen, lepjen kapcsolatba a kereskedŒvel.

Szemelyi serules elkerulese erdekeben:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kiveve, ha azt megfelelŒen rogzitette.
Csak a gyarto altal ajanlott allvanyt hasznaljon.
Ne toljon at apro kerekekkel rendelkezŒ allvanyt kuszobokon, illetve vastag, hosszu szalu
szŒnyegeken.
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T|z

es

aramutes elkerulese erdekeben:

Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idŒre elhagyja a szobat.
Soha ne hagyja bekapcsolva (ON) a monitort, ha elhagyja a hazat.
Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak, es ne nyomjanak be kulonfele
targyakat a monitor hazanak nyilasain. Bizonyos belsŒ alkatreszek veszelyes
feszultseg alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozekokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz
terveztek.
Villamlas eseten, valamint ha a monitort huzamosabb
huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol.
Ne

helyezzen

magneses eszkozt,

ideig

peldaul magnest vagy

nem

motort

hasznalja,
a

kepcsŒ

kozelebe.

Telepiteskor
hogy a tapkabelre ne tegyen semmit, es ne is guruljon ra semmi,
helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tapkabel megserulhet.

Ugyeljen

arra,

valamint

ne

Ne

monitort viz, peldaul furdŒkad, mosdo, mosogato, mosokad vagy
medence kozeleben, illetve nedves pinceben. A monitor hazan szellŒzŒnyilasok

hasznalja

a

vannak, amelyek lehetŒve teszik
ezeket

a

nyilasokat elzarja,

a

a

m|kodes

soran

megnovekedett

hŒtŒl

keletkezŒ hŒ tavozasat. Ha
a

keszulek

meghibasodhat,

es

t|zhoz vezethet. Ezert SOHA:

ez

Ne

zarja el az also szellŒzŒnyilasokat azaltal, hogy a monitort agyra, heverŒre,
pokrocra stb. helyezi;
Ne helyezze a monitort korbeepitett helyre, hacsak nem gondoskodott a
megfelelŒ szellŒzesrŒl;
Ne takarja el a nyilasokat ronggyal vagy mas anyaggal;
Ne tegye a monitort radiator vagy mas hŒforras kozelebe vagy fole.
Ne telepitse a monitort poros kornyezetben. A por tuzet okozhat.

Tisztitaskor
kijelzŒjenek tisztitasa elŒtt huzza ki a monitort.
Enyhen nedves (nem vizes) ruhat hasznaljon. Ne hasznaljon permetes
tisztitoszert kozvetlenul a monitoron, mert a tulzott mertek| nedvesseg
A monitor

aramuteshez vezethet.

Visszacsomagolaskor
anyagok idealis helyet biztositanak
a keszulek szallitasahoz. Ha a keszuleket egy masik helyre szallitja at,
csomagolja azt vissza az eredeti csomagolasaba.
Ne

dobja el

a

csomagoloanyagokat.

Ezek

az

A monitor csatlakoztatasa
A monitor

telepitese elŒtt gyŒzŒdjon meg arrol, hogy a monitor, a
szamitogep es a tobbi csatlakoztatott eszkoz ki van-e kapcsolva.
Ovatosan tegye le a monitort kepernyŒvel lefele ugy, hogy annak
alja On fele nezzen.
A

dontŒ/forgotalp csatlakoztatasa

1. Igazitsa a dontŒ/forgotalp kampos reteszeit a monitor aljan talalhato megfelelŒ
nyilasokhoz.

2. Nyomja bele a reteszeket a nyilasokba.
3. Csusztassa elŒre a dontŒ/forgotalpat a monitor eleje fele addig, amig a
reteszek be

nem

kattannak

a

megfelelŒ helyre.

MEGJEGYZES

Ez

abra egy altalanos modellen szemlelteti
monitora elter az abran lathatotol.
az

a

teendŒket.

ElkepzelhetŒ, hogy az On

Nyilas
Kampo

Retesz
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Kampo

A monitor csatlakoztatasa
A

szamitogep

1.

Csatlakoztassa

a

jelkabelt.

ezzel biztositva

a

csatlakozast.

Csatlakoztassa

a

tapkabelt egy megfelelŒ aljzathoz, amely konnyen elerhetŒ,

2.

kozel is van

a

hasznalata
Az osszekotest kovetŒen

csavarja be a csavarokat,
es

monitorhoz.

MEGJEGYZES

Ez

keszulek hatoldalanak egyszer|sitett nezete.
Ez a hatso nezet egy altalanos modellt mutat be. Az On
monitora elterhet az abran lathatotol.
a

Jelkabel

Tapkabel
Rogzitett

*

Csatlakozos

*

Fali

aljzat*

Modellenkent elter.

PC-s aramforras*

PC

MAC

Macintosh csatlakozo

Apple Macintosh hasznalatahoz kulon csatlakozora van szuksege, ami
a termekhez tartozo nagy s|r|seg| (3 soros) 15 t|s D-sub VGA
csatlakozot 2 soros 15 t|s csatlakozora alakitja at.
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*

A

funkcioi

kezelŒpanel

Az elŒoldali

kezelŒpanel gombjai

Gomb

Bekapcsologomb

Funkcio
Ezzel a
monitort.
Ez

gombbal kapcsolhatja be,

illetve ki

Tapfeszultseg
(DPMS) jelzŒfenye

jelzŒfeny normalis m|kodes soran zolden
vilagit. Ha a monitor DPM (energiatakarekos)
modban uzemel, a lampa villog.

MENU

Ezzel

(vagy OSD)

a

a

gombbal lephet

be

a

menube

(OSD).

gomb
gombok
SELECT vagy SET

E

gombok segitsegevel kivalaszthatja
beallithatja a menu elemeit.

vagy

Ezzel

a

a

gombbal jelezheti
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valasztasat

menuben.

a

A

kezelŒpanel

funkcioi

Az elŒoldali

kezelŒpanel gombjai

Gomb

Kozvetlen hozzaferes| funkciok

gomb

Megnyitja a kontrasztbeallitast

gomb

Megnyitja a fenyerŒ allitasat.

A Kontraszt

es a

FenyerŒ funkciokat a

menubŒl

(OSD)

is elerheti.

GOMBOK LEZARASA / FELOLDASA
:
ΧΟΝΤΡΟΛΣ ΛΟΧΚΕΔ

ΧΟΝΤΡΟΛΣ ΥΝΛΟΧΚΕΔ

MENU

es

funkcio lehetŒve teszi az aktualis beallitasok
biztositasat, igy azok nem modosulhatnak
veletlenul. Tartsa lenyomva a MENU es a
gombot 3 masodpercig: megjelenik a "CONTROLS
LOCKED" (gombok lezarva) uzenet.
Ez

a

Az OSD
a MENU

(menu) gombokat barmikor feloldhatja, ha
es a
gombot 3 masodpercig lenyomva

tartja.
Megjelenik a "CONTROLS UNLOCKED" (gombok
feloldva) uzenet.

U6

Az OSD-menu

(on-screen display)

hasznalata

KepernyŒbeallitas
Az OSD-menu rendkivuli mertekben

leegyszer|siti a kepmeret, a
kephelyzet es a m|kodesi parameterek modositasat. A kezelŒszervek
hasznalatanak megismerese erdekeben tekintse meg az alabbi rovid,
gyors es egyszer| peldat. A kovetkezŒ reszek altalanossagban irjak
le az OSD-menuben elerhetŒ beallitasokat es lehetŒsegeket.
MEGJEGYZES
A

kep modositasa elŒtt varjon legalabb 30 percet, hogy a kep teljesen stabilizalodjon.

Az OSD-menu modositasainak

elvegzesehez

kovesse

az

alabbi

lepeseket:

Eset 1

Eset 2

Nyomja meg

a

MENU

(vagy az OSD) gombot,

es

megjelenik az OSD-

menu.

A beallitasok kivalasztasahoz

kivant ikont

hasznalja a

kijelolte, nyomja meg

a

vagy a
SELECT (vagy a

A kivalasztott beallitas modositasahoz

gombot. Ha a
SET) gombot.

hasznalja a

gombokat.
A modositas

elfogadasahoz nyomja meg

a

SELECT

(vagy a SET)

gombot.
Az OSD-menubŒl valo

kilepeshez nyomja meg

gombot.
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a

MENU

(vagy az OSD)

Az OSD-menu allitasi

lehetŒsegei

A kovetkezŒ tablazat

bemutatja a

menubŒl elerhetŒ osszes beallitasi

lehetŒseget.
FŒmenu

Almenu

Funkcio
A

kepernyŒ fenyerejenek es
kontrasztjanak allitasa

fenyerŒ
BRIGHTNESS/
CONTRAST

POSITION

kontraszt

fuggŒleges pozicio
vizszintes pozicio

A

kepernyŒ poziciojanak allitasa

meret

A

kepernyŒ

A

kepernyŒ alakjanak allitasa.

6500K

A

kepernyŒ szineinek

9300K

testreszabasa

fuggŒleges
SIZE

SHAPE

meretenek allitasa

vizszintes meret

forgatas
oldalgorbites
oldalgorbites-egyensuly
paralelogramma
trapez
vizszintes sarok
felsŒ sarok
also sarok

GYARI ERTEK
COLOR

szinhŒmerseklet
R/G/B

(egyeni szinek)

videoszint
SETUP

A

kepernyŒ a felhasznalo sajat
igenyeinek megfelelŒen tortenŒ

Nyelv
OSD idŒ

demagnetizalas
SPECIAL

A

kep tisztasaganak es
stabilitasanak javitasa

visszavonas

alaphelyzet
Moare

vizszintes Moare

FuggŒleges Moare
Tisztasag

*

:

U8

Allithato

Az OSD-menu allitasi
Korabban

mar

lehetŒsegei

bemutatasra kerult

az

elemek OSD-menuben valo

modositasanak

modja. Az alabbi listaban
megtalalhatja az osszes olyan ikont, ikonnevet es ikonleirast,
amelyek a menuben megtalalhatok.
kivalasztasanak

es

MEGJEGYZES
Az ikonok

A

sorrendje fugghet

a

modelltŒl

kepernyŒ fenyerejenek

es

(lasd:

U9

-

U12).

kontrasztjanak allitasa

OSD beallitas

Leiras

fenyerŒ
A kepernyŒ fenyerejenek beallitasa.

kontraszt
A

A

kepernyŒ kontrasztjanak beallitasa.

kepernyŒ poziciojanak allitasa
OSD beallitas

Leiras

fuggŒleges pozicio
A kep mozgatasa felfele es
vizszintes pozicio
A kep mozgatasa balra
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es

lefele.

jobbra.

Az OSD-menu allitasi

A

lehetŒsegei

kepernyŒ meretenek allitasa
OSD beallitas

Leiras

fuggŒleges meret
A kep magassaganak beallitasa.
vizszintes meret
A

A

kep szelessegenek beallitasa.

kepernyŒ alakjanak allitasa.
OSD beallitas

Leiras

forgatas
Elfordult

kep korrekcioja.

oldalgorbites
A kep konkav vagy

konvex torzulasanak

allitasa.

oldalgorbites egyensuly
A ket oldal gorbuletenek
kiegyensulyozasa.
paralelogramma
A kepernyŒ asszimetriajanak javitasa.

trapez
A kep geometriai torzulasanak javitasa.
vizszintes
felsŒ

also
A
*

sarok*

sarok*

sarok*

megjelenŒ kep
kijavitasa

Ez

funkcio csak egyes
modelleken erhetŒ el.
a
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rendellenes torzulasanak

Az OSD-menu allitasi

A

lehetŒsegei

kepernyŒ szineinek

testreszabasa

OSD beallitas

Leiras

GYARI ERTEK

6500K/ 9300K

kepernyŒ szineinek kivalasztasa.
6500K: Enyhen pirosas-feher
9300K: Enyhen kekesfeher

A
?

?

SZINHAMERSEKLET A kivant szinhŒmerseklet kivalasztasa a
kek, a piros, vagy az azok kozti arnyalatok
kozul.
PIROS

ZOLD
KEK

A

Sajat szinek beallitasa.

kepernyŒ a felhasznalo sajat igenyeinek megfelelŒen tortenŒ testreszabasa
OSD beallitas

Leiras
VIDEOSZINT

lehetŒseg a monitor bemeneti
jelszintjenek beallitasara. A legtobb
szamitogep eseteben a normal szint 0,7 V.
Ha a kep hirtelen elmosodott vagy
homalyos lesz, valassza az 1,0 V
lehetŒseget, majd probalja ujra.

NYELV

Itt valaszthatja ki,

Itt van

hogy milyen nyelven

jelenjenek meg a vezerlŒelemek nevei.
Az OSD-menu 12 nyelven erhetŒ el: angol,
nemet, francia, spanyol, olasz, sved, finn,
portugal, koreai, kinai, orosz es lengyel.
OSD IDA

Beallithatja az OSD idejet, azaz azt az idŒt,
amely letelte utan a menu automatikusan
bezarodik, ha nem vegez benne
m|veleteket. A beallithato idŒtartam 5, 10,
20, 30 vagy 60 masodperc.
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Az OSD-menu allitasi

A

lehetŒsegei

kep tisztasaganak

es

stabilitasanak

OSD beallitas

javitasa

Leiras
DEMAGNETIZALAS

mellyel
elkerulhetŒ, hogy a kepernyŒn hibas kepek vagy szinek
jelenjenek meg.

VISSZAVONAS

Ezzel

A kepernyŒ manualis demagnetizalasa,

a funkcioval

visszaallithatja a modositott
parametereket arra az ertekre, amelyeket a felhasznalo a
vasarlas utan beallitott: Pozicio, Meret, Oldalgorbites,
Oldalgorbites egyensuly, Paralelogramma, Trapez (ezek
a lehetŒsegek a kivalasztott uzemmodtol fuggenek:
Preset (elŒre beallitott), User (egyeni) vagy New (uj).
Amennyiben nem kivanja visszaallitani a monitor e
beallitasait, akkor a
gombokkal valassza ki a
CANCEL (MEGSE) menupontot, majd nyomja meg a
SELECT (vagy a SET) gombot.

ALAPHELYZET Az osszes gyari beallitas visszaallitasa, kiveve a
"LANGUAGE" (NYELV) beallitast: FenyerŒ, kontraszt,

forgatas, szin 9300K, videoszint, OSD idŒ, Moare (ezek a
lehetŒsegek a kivalasztott uzemmodtol fuggenek: Preset
(elŒre beallitott), User (egyeni) vagy New (uj).
Amennyiben nem kivanja visszaallitani a monitor
beallitasait, akkor a
gombokkal valassza ki a
CANCEL (MEGSE) menupontot, majd nyomja meg a
SELECT (vagy a SET) gombot.

MOARE

Ez a

menupont lehetŒve teszi a Moare effektusok

csokkenteset.

(A Moare hatast a vizszintes leolvasasi sor
es a pont alapu periodikus kep interferenciaja okozza.)
Alapertelmezese a kikapcsolt allapot (OFF H:0/V:0).
A Moare-beallitas hatassal lehet a kep elessegere.
Moare-beallitas soran, ha a funkcio be van kapcsolva, a
kep enyhen remeghet.
-

TISZTASAG
*

Ez

*

funkcio csak egyes
modelleken erhetŒ el.
a
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Ezzel

lehetŒseggel modosithatja a kep tisztasagat, ha a
szinek egyenetlennek latszanak.
a

Hibaelharitas
A szervizzel valo

Nincs

kapcsolatfelvetel

elŒtt ellenŒrizze

a

kovetkezŒket.

kep

Csatlakoztatva van a
monitor tapkabele?

Vilagit a tapfeszultseget
jelzŒ lampa?
Be van kapcsolva a keszulek, es zolden

?

csatlakoztatva a fali aljzathoz.
?

?

vilagit a tapfeszultsegetjelzŒ lampa?
Villog tapfeszultseget
jelzŒ lampa?
a

EllenŒrizze, hogy a tapkabel megfelelŒen van-e

?

Nyomja meg a bekapcsologombot.
Allitsa be a fenyerŒt es a kontrasztot.

Ha a monitor energiatakarekos uzemmodban van, a
normal uzemmodba valtashoz mozgassa meg az

egeret, vagy nyomja meg barmelyik billenty|t.
az "OUT OF FREQUENCY"

?

az "SELF DIAGNOSTICS"

?

Latja
(FREKVENCIAN KIVUL) uzenetet
a kepernyŒn?
Latja
(ONDIAGNOSZTIKA) uzenetet a
kepernyŒn?

A

Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a szamitogepbŒl (videokartyabol)
erkezŒ jel fuggŒleges vagy vizszintes frekvenciaja kivul esik a monitor
tartomanyan. Olvassa el a kezikonyv "Specifikaciok" cim| reszet, es
allitsa be ennek megfelelŒen a monitort.
Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a szamitogep es a
monitor kozotti jelkabel nincs csatlakoztatva. EllenŒrizze a

jelkabelt, majd probaljaujra.

kep vibral
A fuggŒleges frekvencia
kevesebb, mint 70 Hz, vagy
a monitor valtott soros
(interlaced) modban van?

Van magneses targy
(pl. tapegyseg) vagy

?

?

nagyfeszultseg|
vezetek a monitor
kozeleben?
A monitor kepenek
vibralasa kozben
csengŒhangot hall?

?

A fuggŒleges frekvenciat allitsa 72 Hz-re vagy
magasabbra, es olvassa el a videokartya hasznalati
utmutatojat annak erdekeben, hogy a kepet nem valtott
soros (non-interlaced) modba allitsa.
(Ezt a VezerlŒpult Megjelenites pontja alatt allithatja be.)

Tavolitsa el

magneses targyakat, mint peldaul a
tapegysegeket es hangszorokat, valamint a
nagyfeszultseg|vezetekeket a monitor kozelebŒl.
a

Hasznalja a normal demagnetizalo funkciot. Ez a funkcio
megtisztitja a kepet, es csokkenti az elmosodottsagot,
amely a kornyezŒ magneses mezŒ miatt alakulhat ki. A
kepernyŒ a demagnetizalas soran nagyjabol 5
masodpercig vibralhat, amelyet egy csengŒhang kiser.
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Hibaelharitas

A

kep szine

nem

megfelelŒ.

AlapvetŒ szintelenseget
eszlel (16 szin)?

?

Allitsa a szinmelyseget 256 szinre vagy magasabbra:
hasznalja a "VezerlŒpult" ->"Megjelenites" ->"Beallitasok"

->"SzinminŒseg" menupontot.
A szinek valtoznak, vagy a

?

kep egyszini?
Fekete pontokat lat a

?

kepernyŒn?
Reszleges elmosodast lat a

?

kepernyŒn?

EllenŒrizze a jelkabel csatlakozasat. Alternativ megoldaskent
huzza ki a videokartyat a szamitogepbŒl, majd tegye vissza.
Ez a miatt alakulhat ki, hogy a kepernyŒ belsŒ feluletere
idegen vagy rendellenesen fluoreszkalo anyag kerult. Ez
nem befolyasolja a keszulek teljesitmenyet.
Ezt a kornyezŒ magneses mezŒk interferenciaja okozza,
amely akkor keletkezik, ha a monitor kozeleben hangszorok,
femszerkezetek vagy nagyfeszultseg| vezetekek
helyezkednek el. Tavolitsa el a kornyekrŒl az ilyen targyakat,
es

Utokep lathato

kepernyŒn.

monitor

Meg
kikapcsolasa utan
utokepet lat a
kepernyŒn?
a

a

?

is

Hullamok lathatok
Hullamokat lat

a

hasznalja a menu DEGAUSS ikonjat a kep kijavitasahoz.

A monitor keppontjainak oregedesevel a kepernyŒn
sokaig megjelenitesre kerulŒ kep beeghet a kepernyŒbe.
A monitorelettartamanak maximalizalasaerdekeben

hasznaljon kepernyŒvedŒt.

a

kepernyŒn.
?

kepernyŒn?

Ez a kepernyŒ fokuszbeallitasaval forditottan aranyosan
jelenhet meg, amelynek oka egy adott frekvencian valo
m|kodes vagy maga a videokartya lehet. Novelje meg a

kep fenyerejet, es hasznalja a menu MOIRE ikonjat a
kep beallitasahoz.

Telepitette

a

monitor

monitor

Telepitette
illesztŒprogramjat?
a

?

illesztŒprogramjat?
GyŒzŒdjon meg rola, hogy telepitette a monitorhoz kapott
CD-n (vagy lemezen) talalhato illesztŒprogramot. Ha nem
talalja, az illesztŒprogramot letoltheti webhelyunkrŒl is:
http://www.lge.com.
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Specifikaciok

KepcsŒ

17 collos

(16,0 collos lathato terulet)
90 fokos elhajlas
0,20 mm/0,24 mm (Ph/Pp)
W-ARAS (Szeles fenyvisszaverest csokkentŒ antisztatikus)

Szinkronizalasi
bemenet

Videobemenet
Felbontas

Vizszintes frekv.

30 -71kHz

Bemeneti mod

(Automatikus)
50 160Hz (Automatikus)
Kulon TTL, pozitiv/negativ

Jelbemenet

15 t|s D-Sub csatlakozo

Bemeneti mod

Kulon, analog RGB, 0,7 Vp-p/75 Ohm, pozitiv

Maximum

VESA 1280

x

1024

Ajanlott

VESA 1024

x

768

FuggŒleges

frekv.

Plug&Play

DDC 2B

Aramfelvetel

Normal uzemmod
Keszenlet / felfuggesztett mod

-

≤

15W

≤5W

Szelesseg
suly
(dontŒ/forgatotal Magassag
ppal)
Melyseg

41,5
41,3
43,2

es

Netto tomeg

cm

/ 16,3 coll
/ 16,3 coll

cm

/ 17,0 coll

cm

16,5 kg (36,37 font)

Tapellatas

AC 100-240V~50/60Hz 2,0A

Kornyezeti

M|kodesi feltetelek

feltetelek

keppont 60Hz-en
keppont 85Hz-en

73W

Kikapcsolva
Meretek

bevonat

HŒmerseklet

0 °C

Paratartalom

10 %

-

40 °C
80 %

-

(nem kicsapodo)

Tarolasi feltetelek
HŒmerseklet

-20°C

Paratartalom

5 %

DontŒ/forgotalp

Csatlakoztatott

Jelkabel

Csatlakoztatott(

Tapkabel

Fali

aljzathoz

(

-

-

60 °C

95 %

(nem kicsapodo)

),

leszedhetŒ ( O

)

),

leszedhetŒ (

)

O

vagy

szamitogep-tapegyseghez

MEGJEGYZES
A jelen dokumentumban

szereplŒ informaciok elŒzetes bejelentes nelkul

modosulhatnak.
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ElŒre beallitott uzemmodok

(felbontas)

1

VESA

640

x

480

37.50

75

2

VESA

800

x

600

46.88

75

3

VESA

800

x

600

53.68

85

4

VESA

1024

68.677

85

x

768

Digitally yours

