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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 20 palec / 51 cm 
• Pomer strán: 4:3
• Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT
• Rozlíšenie panela: 640 x 480p
• Svetlosť: 450 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 800:1
• Čas odozvy (typický): 16 ms
• Zdokonalenie obrázkov: 2D hrebeňový filter, 

Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Crystal 
Clear III, Progresívne riadkovanie, Nastavenie 
ostrosti

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň

Podporované rozlíšenie displeja

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet predvolených kanálov: 99
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF, FM
• Displej tuneru: oscilátor PLL
• TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické 

vyrovnávanie hlasitosti

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Počet Scart konektorov: 1
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, FM anténa, 

Počítačový zvukový vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač 

vypnutia
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia 

kanálov, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Digitálne 
ladenie PLL, Názov programu, Bezdrôtové 
inteligentné načítavanie

• Jednoduché používanie: Rádio FM, Bočné 
ovládanie, Smart Picture, Smart Sound

• Diaľkové ovládanie: TV
• Typ diaľkového ovládača: RCFE05SMU00
• Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 

16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3
• Teletext: 10-stránkový Smart Text
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 

Taliančina, Španielčina
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm
• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie

Napájanie
• Napájanie zo siete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 55 W normálna prevádzka W
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C

Rozmery
• Farebná skrinka: Ozdobný predný panel Silver 

Frost & Hi Gloss Black
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

506 x 446 x 77 mm
• Hmotnosť produktu: 8,1 kg
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

506 x 490 x 246 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 

684 x 500 x 213 mm
• Váha vrátane balenia: 10,3 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál 
používateľa

• Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový SmartLoader 
22AV1120

•

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
LCD TV
20" (51 cm) displej LCD 
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