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Överlägsen bildkvalitet
med den senaste plasmatekniken
En elegant designad TV som du kan hänga på väggen är nu verklighet. Den här VäggTV-apparaten ger en bildkvalitet som är bäst i klassen för din hemmabioanläggning.
Levande, naturliga och knivskarpa bilder
• Förbättrad WVGA-plasmaskärm, 852 x 480 p
• Progressive Scan ger knivskarpa och flimmerfria bilder
Stilren design
• Matchande stativ med elegant design medföljer
Flerfunktionell bekvämlighet
• Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm
• Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
• Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
• 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV
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platt LCD-TV

42 tum plasma Progressive Scan

Tekniska specifikationer

Bild
•
•
•
•
•
•

Bildförhållande: 16:9
Ljusstyrka: 1000 cd/m²
Kontrastförhållande (medel): 3000:1
Diagonal skärmstorlek: 42 tum / 107 cm
Displaytyp: WVGA plasmapanel
Bildförbättring: Progressive Scan, Digitalt
kamfilter, Active Control + ljussensor, 3/2 - 2/2
filmdetektering, Widescreen Plus
• Skärmförbättring: Åldersbeständig krets,
Antireflexbehandlad skärm
• Betraktningsvinkel (h / v): 160 / 160 grader
• Skärmupplösning: 852 x 480 bpkt

Ljud

• Ljudförbättring: Smart Sound
• Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 7 W

Högtalare

• Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

• Enkel installation: Automatisk volymjustering,
Autostore, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
• Lättanvänd: OSD (On-Screen Display)
• Typ av fjärrkontroll: RC4333/01
• Text-TV: 10 sidor Smart Text
• Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV

Produktfördelar
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell
• Bildformatsjustering: 6 Widescreen-lägen,
Autoformat, Växla mellan underrubrik och
rubrik

Mottagare/mottagning/sändning
•
•
•
•

Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
TV-system: PAL, Secam
Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)

Anslutningar

• Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
• Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, Y/C
• Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/
höger, Antenn IEC75, PC-ingång VGA +
ljudingång v/h

Övriga data

• Strömförbrukning: 450 (ej bekräftat) W
• Strömförbrukning i vänteläge: < 2 W (ej
bekräftat)
• Nätström: AC 220-240 V +/- 10%
• Omgivande temperatur: +5 till +40 °C

12 NC: 8670 000 22019
EAN: 87 10895 87749 7

Medföljande bordsstativ
Ett matchande bordsstativ med matchande design
medföljer.
PC-ingång
Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator
och använda TV:n som en datorskärm.

Storlek

Tillbehör

Tvåsidig text-TV
Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor
samtidigt, sida vid sida

• Produktvikt: 42 kg
• Vikt inkl. förpackning: 47 kg

•

Version: 2.0

Progressive Scan
Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning.
I stället för att skicka fält med de udda linjerna till
skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda
fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart
och maximal upplösning används. Vid dessa höga
hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan
linjer.

Bild-i-grafik
Bild-i-grafik är ett litet fönster i själva bilden som gör att
du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se
data/grafik och TV samtidigt.

• Tillbehör: Bordsstativ
• Extra tillbehör: Golvstativ, Väggmonteringssats
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Plasma WVGA-skärm, 852 x 480 p
WVGA-skärm med modern plasmaskärmsteknik och
en förbättrad bredbildsupplösning på upp till 852 x
480p bildpunkter. Den ger dig en fantastisk bild med
progressiv avsökning med optimal ljusstyrka och
suveräna färger.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.
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10 sidor Smart Text
Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta
operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig
snabb åtkomst vid sidbyte.

