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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 26 palec / 66 cm 
• Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
• Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Svetlosť: 500 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1200:1 (dynamický)
• Čas odozvy (typický): 8 ms
• Zdokonalenie obrázkov: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, 
Zvýšenie kontrastu, Digital Crystal Clear, 
Digitálna redukcia šumu, Potláčanie rušivých 
signálov, Progresívne riadkovanie, Nastavenie 
ostrosti

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň

Podporované rozlíšenie displeja

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet predvolených kanálov: 125
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
• Displej tuneru: oscilátor PLL
• TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické 

vyrovnávanie hlasitosti, Zlepšenie dynamických 
basov

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, 

Konektor RJ45, Konektor pre externý 
reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové 
napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku 

SmartCard Xpress
• Počet Scart konektorov: 2
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-

video
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup, Vstup S-

video
• Iné pripojenia: Anténa IEC75

Užitočná funkcia
• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač 

vypnutia
• Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, 

Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov 
programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie

• Jednoduché používanie: Automatické 
vyrovnávanie hlasitosti, Bočné ovládanie, 
Ovládanie funkcie Smart Picture, Ovládanie 
funkcie Smart Sound

• Obrázok v obrázku: Picture in graphics
• Diaľkové ovládanie: TV
• Typ diaľkového ovládača: RC2886
• Prispôsobenia formátu obrazovky: 7 širokouhlých 

režimov, Automatický formát
• Teletext: 10-stránkový Smart Text
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina
• Upevnenie VESA: 200 x 100 mm
• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie

Napájanie
• Napájanie zo siete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 100 W normálna prevádzka W
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C

Rozmery
• Farebná skrinka: Ozdobný predný panel Silver 

Frost & Hi Gloss Black
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

698 x 495 x 102 mm
• Hmotnosť produktu: 13 kg
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

698 x 541 x 247 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 

880 x 560 x 214 mm
• Váha vrátane balenia: 17 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Batérie pre diaľkové 

ovládanie, Sieťový napájací kábel, Diaľkové 
ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál používateľa

• Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové 
ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 
22AV1120

•

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1 280 x 720p  3Fh
1 920 x 1 080i  2Fh

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
LCD TV
26" (66 cm) displej LCD 
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