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CD TV kitűnő minőségét: FM rádió, Virtual Dolby Surround és kompakt 

 lakása bármely pontjának éke lehet.

épminőség a látható részletekért
yfelbontású LCD XGA kijelző, 1024 x 768p felbontás
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
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al Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

élú kényelem
ített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
art Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt

rt Sound optimalizálja az audiobeállításokat
ldalas Smart Text a teletext gyors eléréséhez.
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Síkképernyős TV
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LCD Progresszív pásztázás
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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 4:3
• Fényesség: 450 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 400:1
• Átlós képernyőméret: 15 hüvelyk / 38 cm 
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív 

mátrix TFT
• Kép javítása: Contrast Plus, Progresszív pásztázás, 

Élességállítás
• Képernyő minőségének javítása: 

Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
• Látószög (v / f): 130 / 100 fok
• Panel felbontás: 1024 x 768p

Támogatott képernyőfelbontás

Hang
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Automatikus 

csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási 
rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, 
Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play

• egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), Programlista, Intelligens 
hangbeállítás, Smart Picture beállítás, Smart Sound 
beállítás, Felső kezelőszervek

• Távvezérlő típusa: RC19335019/01
• Teletext: 10 oldalas Smart szöveg

• Óra: Elalváskapcsoló
• VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolás megjelenítése: PLL
• Előre beállított csatornák száma: 100

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, FM antenna
• AV 2: Audió B/J bemenet, CVBS, S-Video
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Fejhallgató kimenet

Áram
• Áramfogyasztás: 32 W W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 3 W
• Környezeti hőmérséklet: +5 °C/+45 °C

Méretek
• Termék súlya: 4,8 kg
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

377 x 383 x 179 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

460 x 483 x 185 mm
• Méretek (tartó nélkül) (Sz x Ma x Mé): 

377 x 359 x 90 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Asztali állvány
•

• Video formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480i  1Fh
Síkképernyős TV
15" LCD Progresszív pásztázás
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