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ραση LCD µε τεχνολογία Digital Crystal Clear για ευκρινείς εικόνες και 

ινηµατογραφικό ήχο για ασύγκριτο βάθος και καθαρότητα.

νές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
νη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1,280 x 768p
ηφιακό Crystal Clear προσφέρει ζωντανές κινηµατογραφικές εικόνες
 συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιηµένη ποιότητα εικόνας
ctive Control µε αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

τική αναπαραγωγή ήχου
al Dolby Surround για ηχητική εµπειρία κινηµατογραφικής ποιότητας

 για πολλές εργασίες
µατωµένο ραδιόφωνο FM

σοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
βάλλετε περιεχόµενα PC σε ένα δεύτερο παράθυρο στην τηλεόρασή σας
eletext δύο σελίδων καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων
ο κείµενο 10 σελίδων για γρήγορη πρόσβαση.
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 2" ίντσα / 66 εκ. 
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Βελτίωση εικόνας: Contrast Plus, Προοδευτική 

σάρωση, ∆ισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Ρ
ύθµιση ευκρίνειας

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 176 / 176 βαθµός
• Ανάλυση οθόνης: 1,280 x 768p
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική βελτίωση µπάσων
• Σύστηµα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, 

Virtual Dolby Surround
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ονοµασία 

προγραµµάτων, Αυτόµατη ρύθµιση καναλιών, 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS), 
Autostore, Μικροσυντονισµός, Ψηφιακός 
συντονισµός PLL, Plug & Play, Ονοµασία 
προγράµµατος, Ταξινόµηση

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Ραδιόφωνο FM, Κατάλογος 
προγραµµάτων, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος 
Smart Sound

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCAE039_FRP
• Teletext: Smart Text 10 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπηµένες σελίδες, 

Γραµµή πληροφόρησης προγράµµατος
• Εικόνα σε εικόνα: Picture in graphics, Κείµενο δύο 

σελίδων
• Τηλεχειριστήριο: Amp, DVD, Τηλεόραση
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, Πλήρης οθόνη, 

Superwide, Ευρεία οθόνη, Ζουµ 14:9, Ζουµ 16:9
• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόµ. διακοπής λειτ.
• Στήριγµα VESA: 100 x 100 χιλ.

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, 

VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, PAL B/G, 

PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/
K, SECAM L/L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Οθόνη δέκτη: PLL
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 100

Συνδεσιµότητα
• Αριθµός σκαρτ: 2
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Είσοδος/έξοδος CVBS, 

Είσοδος S-Video
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος 

σταθερού ήχου, DVI-D, Κεραία FM, Είσοδος 
ήχου PC, Είσοδος PC VGA

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: Κανονική λειτουργία 96 

W  W W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 2 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5 -/+ 40 C

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 15 κ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Μικρή υποδοχή 

σε Cinch (θηλυκό), Καλώδιο ρεύµατος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, 
Τηλεχειριστήριο, καλώδιο κεραίας RF, Εγχειρίδιο 
χρήσεως

•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 72, 75, 85Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85Hz
1 024 x 768, 60Hz
1280 x 768  60Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
Flat TV µε Digital Crystal Clear
26" LCD Προοδευτική σάρωση
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