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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: Panorâmico
• Luminosidade: 450 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 400:1
• Tamanho do ecrã na diagonal: 26 polegada / 66 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix 

WXGA LCD
• Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, 

Varrimento Progressivo, Redução de movimento 
3/2 - 2/2, Melhoramento da transição das cores, 
Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha 
Distorcida, Melhoramento da Transição de 
Luminância, Ajuste da Nitidez, Filtro Comb 2D, 
Controlo Activo

• Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-
reflexos

• Ângulo de visão (h / v): 176 / 176 grau
• Resolução do painel: 1280 x 768p
• Tempo de resposta (típico): 25 ms

Som
• Melhoramento do Som: Som Inteligente
• Sistema de som: Nicam Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2x5 W
• Potência Musical: 20 W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Afinar Sintonia, Nome do 

Programa, Sintonização digital PLL
• Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Rádio FM, Controlo Smart 
Picture, Controlo de Som Inteligente, Visualização 
no ecrã

• Tipo do telecomando: RC2886
• Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
• Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas
• Telecomando: TV
• Ajustes de Formato do Ecrã: 7 Modos 

Panorâmicos, Formatação Automática
• Relógio: Temporizador, Relógio Despertador
• Montagem VESA: 100 x 100 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, Hiperbanda, S-

Channel, UHF, VHF
• sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Ecrã do Sintonizador: PLL
• Número de canais predefinidos: 127

Conectividade
• Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
• Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Y/C
• Outras ligações: Antena IEC75, Antena FM, 

Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída 
analógica áudio Esquerda/Direita

• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio
• Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, 

Conector RJ45

Corrente
• Consumo de energia: 111 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 3 W
• Temperatura ambiente: +5 °C/+45 °C
• Corrente eléctrica: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 788x439x113
• Dimensões (com base) (A x P): 504 x 270 mm
• Peso do produto: 15 kg
• Peso incl. Embalagem: 19 kg
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 

863x587x285
• Cor do aro: Branco pérola prateado (frente) 

Branco brilhante intenso (trás)

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação, 

Telecomando, Manual do Utilizador, Suporte para 
mesa

Resolução Suportada do Ecrã

•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60Hz
TV plano e profissional Digital Crystal Clear
26" LCD 
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