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Billede/display
• Billedformat: 15:9
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 350:1
• Diagonal skærmstørrelse: 30 tomme / 76 cm 
• Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Progressiv 

scanning, Kamfilter, digitalt, Aktiv kontrol + 
lysføler, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, WideScreen 
Plus

• Større skærmopløsning: Anti-ældning kredsløb, 
Anti-refleksbehandlet skærm

• Betragtningsvinkel (vandret): 176 grader
• Panelopløsning: 1280 x 768 p
• Svartid (typisk): 12 ms

Understøttet skærmopløsning

Lyd
• Lydforbedring: Smart Sound
• Lydsystem: Virtual Dolby Surround
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2 mW

Komfort
• Nem installation: Automatisk lydstyrkeregulering, 

Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and 

Play
• Brugervenlighed: On-Screen Display, Smart 

Picture Control
• Fjernbetjeningstype: SIN-typenr.
• Tekst-TV: 10 siders smarttekst
• Billede i billede: Twin Page Text
• Fjernbetjening: Multifunktionel
• Skærmformat-justeringer: 6 WideScreen 

formater, Automatisk format-omskiftning, Skift af 
undertekster og overskrift

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

Tilslutningsmuligheder
• Ext 1 SCART: CVBS-indgang/udgang, RGB
• Ext 2 SCART: CVBS-indgang/udgang, S-Video (Y/

C)
• Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, Antenne 

IEC75, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm
• Strømforbrug: 185 W
• Standby effektforbrug: <3 W
• Strømstik: 220 - 240 VAC +/-10%
• Omgivende temperatur: +5 - +40 grader C

Mål
• Vægt: 25 kg
• Vægt inkl. emballage: 30 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Vægmonteringsstativ
•

• Computer-formater
Opløsning Opdateringshastighed
640 X 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Videoformater
Opløsning Opdateringshastighed
640 x 480p  2Fh
Spejl-TV med Miravison og Digital Crystal Clear
30" LCD 
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