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Imagem/tela
• Proporção da imagem: Widescreen
• Brilho: 450 cd/m²
• Contraste (típica): 450:1
• Medida diagonal da tela: 23 polegada / 58 cm 
• Tipo de tela: LCD WXGA Matriz Ativa TFT
• Aprimoramento de imagens: Crystal Clear III, 

Contrast Plus, Progressive Scan, Filtro combinado 
2D, Active Control, Ajuste de nitidez

• Recursos de vídeo: Tela com revestimento anti-
reflexo

• Ângulo de visão (H / V): 140 / 125 grau
• Resolução no painel: 1280 x 768p

Resolução de imagem suportada

Som
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Sistema de áudio: Virtual Dolby Surround
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 W

Praticidade
• Fácil de instalar: Instalação automática de canais 

(ACI), Sistema de Sintonia Automática (ATS), 
Autogravação, Sintonia Fina, Sintonia digital PLL

• Fácil de usar: Nivelador automático de volume 

(AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de 
programas, Controles superiores

• Tipo de controle remoto: RC19335021/01
• Relógio: Timer
• Instalação padrão VESA: 100 x 100 mm
• Proteção infantil: Censura para crianças

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF
• TV: NTSC, PAL M, PAL N
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, PAL B/G
• Entrada da antena: 75 ohm tipo F
• Visor do sintonizador: PLL
• Número de canais pré-sintonizados: 181

Conectividade
• Número de conexões de AV: 2
• Outras conexões: Antena FM, Tipo F (75 ohm), 

Entrada para HD via VGA, Entrada VGA do PC
• AV 1: AV In, CVI
• AV 2: Entrada AV, S-Vídeo
• Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio, 

Saída para fone de ouvido

Alimentação
• Consumo de energia: 80W W
• Consumo de energia no modo de espera: <3W
• Temperatura ambiente: +5° C/+45° C

Dimensões
• Peso do produto: 10,2 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

780 x 210 x 551 mm
• Dimensões (com a base) (L x A x P): 

704 x 420 x 217 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Minitomada para Cinch 

(fêmea), Suporte p/ cima da mesa
•

• Formatos do computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624  75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1920 x 1080i  2Fh
Flat TV com Crystal Clear III
23" Tela de cristal líquido 
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