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Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: 4:3
• Parlaklık: 450 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 350:1
• Diagonal ekran boyutu: 20 inç / 51 cm 
• Görüntü ekranı tipi: LCD VGA Aktif Matriks TFT
• Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, 2D 

Combfilter (tarama filtresi), Keskinlik Ayarı, Aktif 
Kontrol, Dijital Parazit Azaltma, Kristal Netlik III, 
Renk Geçiş İyileştirme

• Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
• İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
• Panel çözünürlüğü: 640 x 480p
• Tepki süresi (tipik): 25 ms

Ses
• Ses Sistemi: Nicam Stereo
• Ses Geliştirme: Akıllı Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2x5W
• Müzik Gücü: 20 W

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, 

Program Adı
• Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi 

(AVL), Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses 
Kumandası, FM Radyo, Ekran Üstü Gösterim (On 
Screen Display)

• Uzaktan kumanda tipi: RC2886
• Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
• Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
• VESA Montaj: 100 x 100 mm
• Teletekst geliştirmeleri: Favori 4 sayfa
• Uzaktan Kumanda: TV

Tuner/Alma/Verme
• Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
• TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
• Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Tuner Ekranı: PLL
• Kanal Sayısı: 127

Bağlanabilirlik
• Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, FM Anteni
• Ön / Yan bağlantılar: Kulaklık çıkışı, S-video girişi, 

CVBS giriş
• Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 bağlantısı, RJ45 

bağlantısı

Güç
• Güç tüketimi: 55 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W
• Ortam sıcaklığı: +5°C/+45°C
• Şebeke elektriği: AC 90V - 240V 50/60 Hz

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 477x435x86
• Boyutlar (kaide ile) (Y x D): 461 x 217 mm
• Ürün ağırlığı: 8 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 10 kg
• Dış karton boyutları GxDxY: 580x528x185
• Keskin renk: Gümüş

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Uzaktan 

Kumanda, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu
•
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