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gital Crystal Clear
ม่ที่ให้ภาพและเสียงที่เปี่ยมด้วยพลัง มีการออกแบบที่ทันสมัยและมีคุณภาพ โทรทั
มบัติ Digital Crystal Clear เพื่อให้ภาพที่สดใส เป็นธรรมชาติ พร้อมระ

าพเยี่ยม Virtual Dolby Surround

มชัด สมจริงดุจธรรมชาติ
Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HDTV
tal Crystal Clear ให้ภาพสดใสดุจภาพจากภาพยนตร์
CD ความละเอียดสูง, ระดับ WXGA ความละเอียด 1366 x 768p พิกเซล
ombfilter จะแยกสีที่ดีกว่าเพื่อภาพที่คมกริบ

ียงสมบูรณ์แบบ
al Dolby Surround สำหรับประสบการณ์ด้านเสียงระดับโรงภาพยนตร์

งเพรียวบางสวยงาม ช่วยเสริมการตกแต่งในห้องคุณ
บบโฉบเฉี่ยวกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทุกห้อง

กสบายใช้งานได้อเนกประสงค์
ุต PC ให้คุณใช้ TV เป็นจอภาพ PC ของคุณได้
รแสดงผลจาก PC ในหน้าต่างที่สองบนโทรทัศน์ของคุณ

้านอินเตอร์เฟซสำหรับเสียง/วิดีโอคุณภาพระดับดิจิตอล
ุต HDMI สำหรับการเชื่อมต่อภาพดิจิตอลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบในสายเส้นเดียว
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกว้าง
• ความสว่าง: 500 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
• ขนาดจอในแนวทแยง: 26 นิ้ว / 66 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

Clear, Progressive Scan, 3D Combfilter, 
การควบคุมแบบแอกทีฟ + เซนเซอร์วัดแสง, 3/2 - 
2/2 motion pull down, การขจัดสั
ญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, ป้องกั
นขอบภาพเป็นเส้นหยัก, เพิ่มความเปรียบต่าง

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระ

บบเสียงเบสแบบไดนามิก, ระบบปรับความดั
งเสียงอัตโนมัติ (AVL)

• ระบบเสียง: Virtual Dolby Surround, สเตอริโอ
• กำลังขับ (RMS): 2 x 1 W RMS
• อีควอไลเซอร์: 5 คลื่นความถี่

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ตั้งชื่อรายการอัตโนมัติ, 

Autostore, Fine Tuning
• ใช้งานง่าย: อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก, 

รายการโทรทัศน์, ระบบควบคุมภาพอัจฉริยะ, ระ
บบควบคุมเสียงอัจฉริยะ, ควบคุมด้านข้าง

• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RCFA05SPS00
• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า
• การเพิ่มคุณภาพเทเลเท็กซ์: 

รายการข้อมูลรายการโทรทัศน์
• ภาพซ้อนภาพ: Picture in graphics, ข้อความหน้าคู่
• รีโมทคอนโทรล: แอมป์, DVD, โทรทัศน์, อเนกประ

สงค์

• การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ขนาดภาพขยาย 14:9, 
ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมบทบรรยาย, 
ซูมได้มากขึ้น, จอกว้าง

• นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก
• ขาตั้ง VESA: 200 x 100 มม.
• การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• ระบบ TV: PAL, SECAM
• การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM, PAL B/G
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 100

การเชื่อมต่อ
• จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 5
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, สั

ญญาณออกจากจอภาพ L/R (Cinch)
• AV 1: YPbPr (2fh), Audio L/R in
• AV 2: CVBS, S-Video, Audio L/R in
• AV 3: VGA PC-in, YPbPr (2Fh), Audio L/R in
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: CVBS เข้า, ช่องสั

ญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า, Audio L/R in
• AV 4: HDMI

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: 110 W การทำงานตามปกติ W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: 1 W <
• อุณหภูมิแวดล้อม: +5 -/+ 40 C
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: 110 - 240V, 50/60Hz

ขนาด
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 16 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 18.8 กก.
• ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 

804.5 x 477 x 222 มม.
• สีเครื่อง: Silver Frost & Black Deco Front
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

804.5 x 436 x 114 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

876 x 209 x 601 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, บัตรลงทะเบียน, 
รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, แบตเตอรี่สำหรั
บรีโมทคอนโทรล, ที่วางบนโต๊ะ, สาย VGA - YPbPr-
Cinch

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
•

• รูปแบบคอมพิวเตอร์
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Flat TV พร้อม Digital Crystal Clear
26" LCD HD Ready
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