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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 15:9
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 350:1
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 30 ίντσα / 76 εκ. 
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Π

ροοδευτική σάρωση, Ψηφιακό κτενοειδές 
φίλτρο, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 3/2-
2/2 pull down, Widescreen Plus

• Βελτίωση οθόνης: Κύκλωµα µε µέγιστη διάρκεια 
ζωής, Οθόνη µε αντιανακλαστική επικάλυψη

• Γωνία προβολής (Οριζόντια): 176 βαθµός
• Ανάλυση οθόνης: 1,280 x 768p
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Smart Sound
• Σύστηµα ήχου: Virtual Dolby Surround
• Ισχύς (RMS): 2 x 15W

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη διατήρηση 

σταθερής έντασης, Autostore, Ψηφιακός 
συντονισµός PLL, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Προβολή επί της οθόνης, 
Έλεγχος Smart Picture, Πλήκτρα ελέγχου στο 
πάνω µέρος

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4333
• Teletext: Smart Text 10 σελίδων
• Εικόνα σε εικόνα: Κείµενο δύο σελίδων
• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 6 λειτουργίες ευρείας 

οθόνης, Αυτόµατο φορµά, Μετατόπιση 
υποτίτλων & επικεφαλίδων

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, SECAM
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Είσοδος/έξοδος CVBS, Y/C
• Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 

Κεραία IEC75, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου 
L/R

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: 156 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 3 W
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5 -/+ 40 C

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 18 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 2" κ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, 

Στήριγµα ανάρτησης στον τοίχο
• Προαιρετικά αξεσουάρ: Επιδαπέδια βάση
•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480p  2Fh
Flat TV µε Digital Crystal Clear
30" LCD Προοδευτική σάρωση
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