
Macintosh 12" monochroom beeldscherm 

Algemene informatie 

Het Macintosh 12" monochroom beeld
scherm is een uitstekende en voordelige 
keuze voor gebruikers van modulaire 
Macintosh computers, die tekst en grafische 
voorstellingen met een hoge resolutie en in 
zwa1t/wit of grijstinten willen weergeven. 

Het nieuwe "papie1witte" 
fosforscherm en donkere glas van het 
Macintosh 12" monochroom beeldscherm 
zorgen voor een helder beeld met een scherp 
contrast. Het scherm, met een diameter van 
iets meer dan 30 centimeter en een weergave 
van 640 bij 480 pixels, heeft de volle breedte 
en ongeveer de helft van de lengte van een 
A4-pagina. Het beeldscherm geeft maximaal 
256 grijstinten tegelijk weer, afhankelijk van 
het type Macintosh computer of de videokaa1t 
waarop het is aangesloten. 

De voordelen op een rijtje 

Monochrome beeldbuis, 30 centimeter doorsnede 
• Duidelijke en heldere weergave van tekst en grafische 

voorstellingen op een scherm van A4-breedte. 
• Uitstekende resolutie en focus voor weergave van kleine 

lettertekens en gedetailleerde grafische voorstellingen. 

640 pixels horizontaal bij 480 regels verticaal; 76 
punten per inch (dpi) 
• Weergave van de volledige breedte (inclusief kantlijnen) 

en ongeveer de helft van de lengte van een A4-pagina. 
• Het document op het scherm heeft vrijwel dezelfde 

afmetingen als het document in afgedrukte vorm. 

Opfrisfrequentie 67 Hz 
• Beeld flikke1t nauwelijks en is daardoor minder 

vermoeiend voor de ogen. 

"Paginawit" fosforscherm, donker glas 
• Hoge helderheid en scherp contrast. 

Anti-reflectiescherm 
• Minimum aan reflectie. 
• Werken in een fel verlicht venrek is geen probleem. 

Regelaars voor helderheid en contrast 
• U kunt de weergave aanpassen aan uw voorkeur en 

omgeving. 



Produktinformatie 

Wanneer het Macintosh 12" monochroom beeldscherm is 
aangesloten op een Macintosh Ilsi, Macintosh Ilci of een 
modulaire Macintosh computer met de juiste Macintosh 
videokaart, kunnen er 256 grijstinten tegelijk worden 
weergegeven. Bij gebruik met de Macintosh LC kan het 
scherm 16 grijstinten weergeven. 

Systeemvereisten 

Voor gebruik van het Macintosh 12" monochroom 
beeldscherm is het volgende nodig: 
• Een Macintosh personal computer met een ingebouwde 

videopoort of een geschikte videokaart, zoals de 
Macintosh videokaart 4•8, de Macintosh videokaart 8•24 
of de Macintosh videokaart 8•24GC. 

• Een beeldschermkabel ( wordt geleverd bij het 
beeldscherm). 

Technische specificaties 

Beeldbuis 
• Ruim 30 centimeter diagonaal 
• Combinatie van fosfor EIA type Pl04 en Pl93 (wit), 

donker glas 
• Anti-reflectiescherm met hoog contrast 

Schermresolutie 
• 640 pixels horizontaal bij 480 regels verticaal; 76 punten 

per inch (dpi). 

Regelaars 
• Achterpaneel: 

Aan/uit-schakelaar 
• Rechterzijde: 

Helderheid 
Contrast 

Invoersignaal 
• RS-343 standaard; Til composite sync. 

Reëel weergavegebied 
• 212 mm horizontaal bij 159 mm verticaal. De rest van het 

scherm wordt ingenomen door de rand rond het beeld. 

Aftast- en opfrisfrequenties 
• Horizontale aftastfrequentie: 35 kHz 
• Verticale opfrisfrequentie: 66,7 Hz 

Op lichtingstijd 
• Maximaal 16 nanoseconden 

Voeding 
• Voltage: 90-132/190-270 Volt wisselstroom 
• Frequentie: 47-63 Hz 
• Vermogen: maximaal 30 Watt, alle lijncondities 

Zekering 
Het beeldscherm is voorzien van een beveiliging door middel 
van een interne netzekering. Deze zekering moet bij 
beschadiging door een erkend installeur worden vervangen 
door een zekering van hetzelfde type. 

Omgeving: 
• Temperatuur: 10° tot 40° C 
• Vochtigheid: maximaal 95%, niet-condenserend 
• Hoogte: maximaal 3048 m. 

Afmetingen en gewicht 
• Hoogte: 310 mm 
• Breedte: 365 mm 
• Diepte: 259 mm 
• Gewicht: 7,3 kg 

Apple Macintosh. The power to be your best. 
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