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Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 20 ίντσα / 51 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
• Βελτίωση εικόνας: ∆ισδιάστατο κτενοειδές 

φίλτρο, Active Control, Βελτίωση χρωµάτων, 
Crystal Clear III, Προοδευτική σάρωση, Ρύθµιση 
ευκρίνειας

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθµός

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 99
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, 

FM
• Οθόνη δέκτη: PLL
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, PAL I, 

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

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
• Σύστηµα ήχου: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

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

CVBS, RGB
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video

• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Κεραία 
FM, Είσοδος ήχου PC

Ευκολία
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", 

Χρονοδιακόπτης αυτόµατης διακοπής 
λειτουργίας

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ρύθµιση 
καναλιών, Autostore, Μικροσυντονισµός, 
Ψηφιακός συντονισµός PLL, Ονοµασία 
προγράµµατος, Έξυπνη ασύρµατη φόρτωση

• Ευκολία στη χρήση: Ραδιόφωνο FM, Πλαϊνό 
χειριστήριο, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος 
Smart Sound

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMU00
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: Συµπίεση 16:9, 4:3, 

Επέκταση 4:3
• Teletext: Smart Text 10 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείµενο
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ιταλικά, Ισπανικά
• Στήριγµα VESA: 100 x 100 χιλ.
• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 110 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 55W Κανονική 

λειτουργία W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

∆ιαστάσεις
• Έγχρωµο περίβληµα: Silver Frost & πρόσοψη σε 

έξτρα γυαλιστερό µαύρο deco
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 506 x 446 x 77 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 8,1 κ.
• ∆ιαστάσεις (µε βάση) (Π x Υ x Β): 

506 x 490 x 246 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

684 x 500 x 213 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 10,3 κ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού, 
Εγχειρίδιο χρήσεως

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρµατο SmartLoader 
22AV1120

•

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
Επαγγελµατική Flat TV
20" LCD 
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