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SmartCard bővítőaljzattal és órával

-Ready LCD TV az integrált SmartCard bővítőhellyel teljes mértékben fel van készítve 

olgáltatások, valamint a beltéri szórakoztatás kezelésére. A vendéglátófunkciók 

n növelik a vendégek kényelemérzetét, ugyanakkor csökkentik a fenntartási költségeket.

csonyabb üzemeltetési költség
ték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz

rt Power az energiamegtakarítás érdekében
ített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
ő hangszóró csatlakozó

kész és jövőbiztos rendszer
ített SmartCard Xpress nyílás interaktív rendszerekhez
l Xpress™ vezérlő interfész
ített kiegészítő tápegység

dégek maximális kényelme
gerő-korlátozás
özlő üzenet a képernyőn

 vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme
Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
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Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm 
• Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active 

Matrix TFT
• Panel felbontás: 1366 x 768p
• Fényesség: 500 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1200:1 (dinamikus)
• Válaszidő (tipikus): 8 ms
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D 

színélesítés, Active Control, Contrast Plus, Digital 
Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott 
vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, 
Élességállítás

• Képernyő minőségének javítása: 
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

• Látószög (v / f): 178 / 178 fok

Támogatott képernyőfelbontás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Előre beállított csatornák száma: 125
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• Hangolás megjelenítése: PLL
• TV rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

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

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W RMS
• Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, 

RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Külső 
hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő 

tápegység (12 V / 1 W)
• Scart csatlakozók száma: 2
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
• Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió be, S-video be
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75

Kényelem
• Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD 

órakijelző
• Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT 

útján
• Kényelem: Szállodavendég funkciók
• Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, 

Finomhangolás, PLL digitális hangolás, 
Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading

• egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), Oldalsó kezelőszervek, Smart 
Picture beállítás, Smart Sound beállítás

• Kép a képben: Kép a rajzban
• Képernyő formátum beállítás: 7 széles képernyős 

üzemmód, automatikus formátum
• Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német
• VESA felszerelés: 200 x 100 mm
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

Áram
• Tápellátás: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Áramfogyasztás: 100 W normál működés W
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méretek
• Készülékház színe: Kétszínű, fekete és ezüst
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

804 5 x 438 x 114 mm
• Termék súlya: 13,4 kg
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

804 5 x 477 x 222 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

876 x 601 x 209 mm
• Súly csomagolással együtt: 17 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Asztali 

állvány, Felhasználói kézikönyv
• Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő 

beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 
22AV1120

•

• Video formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Professzionális, síkképernyős TV
26" LCD HD Ready
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sszes beprogramozott beállítás 
nélkül átmásolható egy másik TV-
perc alatt. Így a TV-k egyformán 
entősen csökken a telepítési idő, 

eje vezérelhető és előre beállítható 
50%-kal is csökkentheti az 
mi jelentős költségmegtakarítást 
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amely egyben ébresztőóra is, 
órák használatát a helyiségben 
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Xpress nyílás
 Xpress™ kártyanyílás révén a 
záskártyák segítségével új 
 ki, anélkül hogy ehhez külön 
bbi külső csatlakozókra lenne 
T és RS232 protokollokat 
s™ vezérlővel és a SmartPlug 
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efinition TV jelek kínálta kivételes 
 felkészülten a HDTV broadcast, 
D HD forrásokat. A HD Ready 
progresszív pásztázást is 
get jelöli. Megfelel az EICTA által 
ányoknak, és olyan HD képernyőt 
ti a High Definiton TV jelek 
inőségének előnyeit. Univerzális 

zik DVI vagy HDMI analóg YPbPr 
itális csatlakoztatásához; 
20p és 1080i jelek 
as 50 és 60Hz frekvencia mellett.
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