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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 15 ίντσα / 3" εκ. 
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD XGA Active Matrix 

TFT
• Βελτίωση εικόνας: Contrast Plus, Προοδευτική 

σάρωση, Ρύθµιση ευκρίνειας
• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 

επικάλυψη
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 130 / 100 βαθµός
• Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768p

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική βελτίωση µπάσων
• Σύστηµα ήχου: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ρύθµιση 

καναλιών, Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού 
(ATS), Autostore, Μικροσυντονισµός, Ψηφιακός 
συντονισµός PLL, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Κατάλογος προγραµµάτων, Έξυπνη 
ακρόαση, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart 
Sound, Πλήκτρα ελέγχου στο πάνω µέρος

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19335019/01
• Teletext: Smart Text 10 σελίδων
• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόµ. διακοπής λειτ.
• Στήριγµα VESA: 100 x 100 χιλ.

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, PAL B/G, 

PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/
K, SECAM L/L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Οθόνη δέκτη: PLL
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 100

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Κεραία FM
• AV 2: Είσοδος ήχου L/R, CVBS, S-Video
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Έξοδος ακουστικών

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: 32 W W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 3 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5°C/+45°C

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 4,8 κ.
• ∆ιαστάσεις (µε βάση) (Π x Υ x Β): 

377 x 383 x 179 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

460 x 483 x 185 χιλ.
• ∆ιαστάσεις (χωρίς βάση) (Π x Υ x Β): 

377 x 359 x 90 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού
•

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
20" µε προοδευτική σάρωση
15" LCD Προοδευτική σάρωση

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-11-09

Έκδοση: 5.0

12 NC: 8670 000 22545
EAN: 87 10895 88756 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
15PF7

Κύρια ση

Προοδευτ
Προοδευτικ
της εικόνας
εικόνα. Αντ
περιττές γρ
µε τις άρτιε
ίδια στιγµή. 
χρήση της µ

Virtual D
Το Virtual D
επεξεργασί
∆ηµιουργεί 
ανάγκη επιπ
στην τηλεοπ

Ραδιόφων
Ενσωµατωµ
σταθµών. Ε
ονοµάτων τ

Έξυπνη ει
Το Smart Pi
όσον αφορά
αντίθεση, τ
βελτιώνετε

Smart So
Η δυνατότη
ήχου για σο

Smart Te
Το teletext 
σταθµούς.Τ
πρόσβαση σ
846/12

µεία προ

ική σάρω
ή σάρωση δ
, µε αποτέλ
ί πρώτα να 
αµµές στην
ς γραµµές, 
Στιγµιαία δη
έγιστης αν

olby Surr
olby Surrou

ας για την ε
την αίσθηση
λέον πίσω 
τική σας ε

ο FM
ένο ραδιόφ
ύκολη πλοή
ων σταθµώ

κόνα
cture προσφ
 το χρώµα, 

ην ευκρίνεια
 τη συνολική

und
τα Smart So
ύπερ µπάσα

xt 10 σελ
µεταδίδεται
ο Smart tex
ε πληροφο
ση
ιπλασιάζει την κάθετη ανάλυση 
εσµα µια σαφώς ευκρινέστερη 
αποστέλλεται το πεδίο µε τις 
 οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο 
και τα δύο πεδία εγγράφονται την 
µιουργείται µια πλήρης εικόνα µε 

άλυσης.

ound
nd είναι µια τεχνολογία 
νίσχυση του περιβάλλοντος ήχου. 
 του Dolby Pro Logic χωρίς την 
ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά 
µπειρία.

ωνο 40 προεπιλεγµένων 
γηση µε την εµφάνιση των 
ν. Εύχρηστο ρολόι.

έρει βέλτιστες ρυθµίσεις εικόνας 
τη φωτεινότητα, τον κορεσµό, την 
 κλπ. για να µπορείτε να 
 οπτική σας εµπειρία κάθε στιγµή.

und παρέχει βέλτιστες ρυθµίσεις 
, µπάσα, πρίµα.

ίδων
 από τους περισσότερους 
t 10 σελίδων πρέχει γρήγορη 
ρίες.
ϊόντος

http://www.philips.com

