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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3
• ความสว่าง: 450 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 350:1
• ขนาดจอในแนวทแยง: 20 นิ้ว / 51 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD VGA Active Matrix TFT
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, ตั

วกรองสัญญาณสี 2 มิติ, ปรับความคมชัด, 
การควบคุมแบบแอกทีฟ, การขจัดสั
ญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, Crystal Clear III, 
Color Transient Improvement

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 176 / 176 องศา
• ความละเอียดจอ: 640 x 480p
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 25 ms

เสียง
• ระบบเสียง: Nicam Stereo
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Smart Sound
• กำลังขับ (RMS): 2x5W
• พลังแห่งเสียงดนตรี: 20 W

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: Fine Tuning, การจูนด้วยระ

บบดิจิตอล PLL, ชื่อรายการ
• ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ 

(AVL), ระบบควบคุมภาพอัจฉริยะ, ระ
บบควบคุมเสียงอัจฉริยะ, วิทยุ FM, 
การแสดงผลบนหน้าจอ

• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2886
• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า
• นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
• การเพิ่มคุณภาพเทเลเท็กซ์: หน้าโปรด 4 หน้า
• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF, FM
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'
• การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 127

การเชื่อมต่อ
• Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS เข้า/ออก, RGB
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, เสาอากาศ FM
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ช่องสั

ญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า, CVBS เข้า
• การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, 

ช่องเสียบ RJ45

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: 55 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 3 W
• อุณหภูมิแวดล้อม: +5ฐC/+45ฐC
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 90V - 240V 50/60 Hz

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 477x435x86
• ขนาด (รวมฐาน) (สูง x ลึก): 461 x 217 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10 กก.
• ขนาดกล่องภายนอก กว้างxลึกxสูง: 580x528x185
• สีของ Bezel: Silver Frost

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ที่วางบนโต๊ะ, รีโมทคอนโทรล, 

สายไฟ, คู่มือผู้ใช้
•
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