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Beeld/display
• Beeldformaat: Breedbeeld
• Helderheid: 450 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 400:1
• Schermdiameter: 23 inch / 58 cm 
• Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Beeldverbetering: Digital Crystal Clear, Contrast 

Plus, Progressive Scan, 2D-combfilter, Active 
Control met lichtsensor, Color Transient 
Improvement, Digital Noise Reduction, 
Luminance Transient Improver

• Kijkhoek (h / v): 176 / 176 graad
• Schermresolutie: 1280 x 768p
• Responstijd (normaal): 16 ms

Geluid
• Geluidssysteem: NICAM Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk te installeren: Automatische 

programmanamen, Automatische 
zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem 
(ATS), Plug & Play

• Gebruiksgemak: FM-radio, Smart Picture Control, 
Smart Sound Control

• Type afstandsbediening: RCAE049_TOP
• Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
• Afstandsbediening: DMR, Streamium, TV
• Aanpassingen van beeldformaat: Volledig scherm, 

Verschuiving ondertitel en koptekst, Superwide, 
Breedbeeld, Zoom 14:9, Zoom 16:9

• VESA-standaard: 100 x 100 mm

Audioweergave
• Audio ondersteunde formaten: MP3

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Diapresentatie

Videoweergave
• Compressieformaten: MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, 

Divx

Tuner/ontvangst/overdracht
• televisiesysteem: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Aantal voorkeurzenders: 100

Connectiviteit
• Aantal SCARTS: 1
• Extern 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
• Andere aansluitingen: Ethernet, IEC75-antenne, 

Constant niveau audio uit, FM-antenne, PC in 
VGA + audio L/R in

• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, 
CVBS in, Hoofdtelefoon uit, S-Video in

• Draadloze verbindingen: Draadloos LAN 
(802.11b/g)

Voeding
• Energieverbruik: 96 W (normale werking) W
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 2 W
• Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C

Afmetingen
• Gewicht van het product: 11,2 kg
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

763 x 573 x 305 mm
• Afmetingen (met voet) (B x H x D): 

690 x 455 x 247 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Mini-aansluiting naar 

cinch (v.), Netsnoer, Snelstartgids, 
Registratiekaart, Afstandsbediening, RF-
antennekabel, Gebruikershandleiding

•

Flat TV met Digital Crystal Clear
58 cm LCD Progressive Scan
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