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есен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но 

тил и качествено оформление. Функциите му включват Crystal Clear III за 

живи изображения и звук Virtual Dolby Surround за превъзходно аудио.

, естествени образи с отлична рязкост
 VGA дисплей с подобрена разделителна способност, 640 x 480 пиксела
tal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
вният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

зходно възпроизвеждане на звука
 Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

нтен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор
пактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

ят ми център за развлечения
дено FM радио, за да се наслаждавате на предпочитаните си радиостанции.
ходът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор
траници Интелигентен текст за бърз достъп до телетекст.

 интерфейс за аудио/видео с цифрово качество
-I осигурява най-добрата картина и гъвкаво свързване
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Плосък телевизор с Crystal Clear III
20 инча LCD 

Спецификации
 

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3
• Яркост: 450 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 350:1
• Размер на екрана по диагонал: 2" инч / 51 см 
• Тип на екрана на дисплея: LCD VGA активна 

матрица TFT
• Подобрение на картината: Crystal Clear III, 

Прогресивно сканиране, 2D гребенчат филтър, 
Активен контрол, Настройка на рязкостта, 
Настройка на цветовата температура

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл (п / п): 176 / 176 градус
• Разделителна способност на екрана: 640 x 480 

пиксела
• Време на отговор (типично): 25 мс

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

Звук
• Подобрение на звука: динамично подобрение 

на басите
• Звукова система: Моно, Nicam Stereo, Virtual 

Dolby Surround
• Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
• Еквалайзер: 5-лентов

Удобство
• Лесно инсталиране: Автоматично задаване на 

име на програма, Автомат. инсталиране на 
канали (ACI), Система за автоматично 
настройване (ATS), Автоматично 
запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова 
настройка, Plug & Play, Име на програмата, С
ортиране

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука 
(AVL), FM радио, Управление на менюто, 
Екранно меню, Списък на програмите, 
управление Smart Picture, управление на 
интелигентен звук

• Тип на дистанц. управление: RCFE05SMU00
• Телетекст: 10 страници интелигентен текст

• Дистанционно управление: Телевизори
• Настройки на формата на екрана: 

компресиране 16:9, 4:3, 4:3 разширен
• Часовник: Таймер за заспиване
• VESA монтиране: 100 x 100 мм

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, хипербанд, S-Channel, 

UHF, VHF
• телевизионна система: PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

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

• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, 
SECAM

• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дисплей на тунера: PLL
• Брой настроени канали: 100

Възможности за свързване
• Брой на SCART гнездата: 1
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, RGB
• Други връзки: Антена IEC75, DVI-I, FM антена, 

Звуков вход за PC
• Предни/странични букси за свързване: Звуков 

вход, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход 
S-video

Мощност
• Мощност на потребление: 55 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: 1,5 W
• Околна температура: +5°C/+45°C
• Електрозахранване: AC 90-240

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

659 x 565 x 211 мм
• Цвят на кутията: Сребрист скреж
• Габарити (с базата) (Ш x В x Д): 

583 x 433 x 217 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

583 x 386 x 87 мм
• Тегло на апарата: 8,5 кг
• Тегло на изделието: 8,5 кг
• Тегло вкл. опаковката: 11 5 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Ръководство за бърз старт, Регистрационна 
карта, Дистанционно управление, Настолна 
стойка, Ръководство за потребителя

• FM антена: FM антена
•

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
• Видеоформати

Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
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Плосък телевизор с Crystal Clear III
20 инча LCD 
Crystal Clear III
Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да 
осигури по-добра картина. Те включват 2D 
гребенчат филтър, динамичен контраст, 
разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за 
да можете винаги да получавате най-естествено 
изглеждащите цветове.

Активен контрол
Активният контрол прави възможни подобрения в 
шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. 
Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на 
изображението над 3000 пъти в минута, Active 
Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround е технология на обработка за 
подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя 
създава усещането за Dolby Pro Logic без 
необходимост от допълнителни задни 
високоговорители. Вие се потапяте напълно в 
телевизионното си изживяване.

FM радио
Вграден FM радиоприемник, способен да запомни 40 
предварително настроени станции. Екранните им 
имена улесняват навигацията, като е включен и 
удобен скрийнсейвър-часовник за използване, 
докато слушате.

PC вход
С PC вход можете да свържете телевизора към 
персонален компютър и да го използвате като 
компютърен монитор.

10 страници интелигентен текст
Телетекстът е общоприета система, използвана 
от повечето разпространители. 10 страничният 
интелигентен текст ви дава бърз достъп до 
информацията при смяна на страниците.

DVI-I вход
Входът за DVI-I прехвърля към екрана 
некомпресиран широколентов цифров RGB сигнал 
от източника. Благодарение избягването на 
преобразуване на цифровите сигнали в аналогови, 
той предлага чист и свободен от трептене образ 
без дефекти и шум. Входът за DVI поддържа 
защита от копиране HDCP, което позволява да 
гледате защитени срещу копиране програми, 
получавани през приставки, DVD плеъри и HD 
рекордери. DVI-I е готов за бъдещи приложения, 
тъй като може да бъде свързан към всички HDMI 
устройства (необходим е преобразуващ кабел). 
Входът за DVI-I поддържа и аналогови VGA сигнали 
от компютър.
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