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paniałymi korzyściami jakie oferuje ten telewizor ciekłokrystaliczny. Jego 

trukcja mieszcząca radio UKF i głośniki Virtual Dolby Surround pasują do 

ętrza.

a jakość obrazu, oferująca więcej szczegółów
wietlacz LCD XGA o wysokiej rozdzielczości 1024 x 768
ponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

nałe odtwarzanie dźwięku
al Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

 wygodnych zastosowań
dowane radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.

rt Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu
rt Sound optymalizuje ustawienia dźwięku
ięć 10 stron Smart Text — szybki dostęp do telegazety.
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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3
• Jasność: 450 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 400:1
• Długość przekątnej ekranu: 15 cale / 38 cm 
• Typ ekranu: LCD XGA z aktywną matrycą TFT
• Funkcje poprawy obrazu: funkcja Contrast Plus, 

wybieranie kolejnoliniowe, Regulacja ostrości
• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 

przeciwodblaskową
• Kąt widzenia (p / p): 130 / 100 stopnie
• Rozdzielczość panelu: 1024 x 768

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: dynamiczne 

wzmocnienie tonów niskich
• System dźwięku: dźwięk stereo Nicam, Virtual 

Dolby Surround

Wygoda
• Łatwa instalacja: Automat. instalacja kanałów 

(ACI), System automat. strojenia (ATS), 
automatyczne programowanie Autostore, 
Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & 
Play

• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 
(AVL), Lista programów, Smart listening (Intelig. 
słuchanie), regulacja Smart Picture, regulacja 
Smart Sound, Elementy ster. umieszczone u góry

• Typ pilota zdalnego sterowania: RC19335019/01
• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)

• Zegar: Wyłącznik czasowy
• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 

100 mm

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Wyświetlacz tunera: PLL
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 100

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB
• Inne połączenia: Antena IEC75, Antena zakresu 

UKF
• AV 2: Wejście audio L/P, CVBS, S-Video
• Złącza z przodu/z boku: Wyjście na słuchawki

Zasilanie
• Pobór mocy: 32 W W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W
• Temperatura otoczenia: +5°C/+45°C

Wymiary
• Waga produktu: 4,8 kg
• Wymiary (ze stacją bazową) (szer. x wys. x gł.): 

377 x 383 x 179 mm
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

460 x 483 x 185 mm
• Wymiary (bez stacji bazowej) (szer. x wys. x gł.): 

377 x 359 x 90 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko
•

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480i – 1 
Fh
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