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mium -LCD-television ansiosta sisällöntarjonta laajenee entisestään. Tämä 
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tokoneesta tai Internetistä televisioon katseltavaksi.
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ius langattomaan tietokoneyhteyteen
 musiikkia tai katsele kuvia ja elokuvia PC- tai verkkolinkin avulla
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ulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
ivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.
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Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: Laajakuva
• Kirkkaus: 450 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1
• Ruudun halkaisija: 23 tuumaa / 58 cm 
• Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-

TFT)
• Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Contrast 

Plus, Progressive Scan -toiminto, 2D-
kampasuodatin, Active Control ja valosensori, 
CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen 
kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient 
Improver)

• Katselukulma (v / p): 176 / 176 astetta
• Näytön resoluutio: 1 280 x 768
• Vasteaika (tyypillinen): 16 ms

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo, Virtual 

Dolby Surround
• Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Automaattiohjelman 

nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), 
ATS (Automatic Tuning System), Plug & Play

• Helppokäyttöinen: FM-radio, Smart-kuva, Smart-
äänensäätö

• Kaukosäätimen tyyppi: RCAE049_TOP
• Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
• Kaukosäädin: DMR, Streamium, TV
• Näyttöformaatin säätö: Kokonäyttö, Tekstityksen 

ja otsikon vaihto, Superwide, Laajakuva, 14:9-
zoomaus, 16:9-zoomaus

• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Äänen toisto
• Tuetut ääniformaatit: MP3

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Diaesitys

Videotoisto
• Pakkausformaatit: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

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

• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Esiasetettujen kanavien määrä: 100

Liitännät
• Scart-liitinten määrä: 1
• Ext 1 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• Muut liitännät: Ethernet, IEC75-antenni, Äänilähtö 

(vakiotaso), FM-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot 
(v/o)

• Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, 
Kuulokelähtö, S-video-tulo

• Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko 
(802,11b/g)

Virta
• Virrankulutus: 96 W normaalikäytössä W
• Virrankulutus valmiustilassa: < 2 W
• Ympäristön lämpötila: +5 - +40 °C

Mitat
• Tuotteen paino: 11 2 kg
• Laatikon mitat (L x K x S): 763 x 573 x 305 mm
• Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S): 

690 x 455 x 247 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Miniliitin/RCA-

naarasliitin, Virtajohto, Pikaopas, 
Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, antennijohto, 
Käyttöopas

•
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