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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 15:9
• Luminosidade: 450 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 350:1
• Tamanho do ecrã na diagonal: 30 polegada / 76 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix 

WXGA LCD
• Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, 

Varrimento Progressivo, Filtro Comb Digital, 
Controlo Activo + Sensor de luz, Redução de 
movimento 3/2 - 2/2, Widescreen Plus

• Melhoramento de ecrã: Circuito anti-
envelhecimento, Ecrã revestido anti-reflexos

• Ângulo de visão (horizontal): 176 grau
• Resolução do painel: 1280 x 768p
• Tempo de resposta (típico): 12 ms

Resolução Suportada do Ecrã

Som
• Melhoramento do Som: Som Inteligente
• Sistema de som: Surround Dolby Virtual
• Potência de saída (RMS): 2 x 15W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Nivelador Automático de 

Volume, Programação automática, Sintonização 
digital PLL, Plug & Play

• Fácil de Utilizar: Visualização no ecrã, Controlo 
Smart Picture, Comandos de Topo

• Tipo do telecomando: RC4333
• Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
• Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): 

Texto em duas páginas
• Telecomando: Multifuncional
• Ajustes de Formato do Ecrã: 6 Modos 

Panorâmicos, Formatação Automática, 
Comutação de Legendas e Cabeçalho

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

UHF, VHF
• sistema TV: PAL, SECAM
• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

Conectividade
• Scart Ext 1: Entrada/saída CVBS, RGB
• Scart Ext 2: Entrada/saída CVBS, Y/C
• Outras ligações: Saída analógica áudio Esquerda/

Direita, Antena IEC75, Entrada VGA de 
PC+Entrada Áudio E/D

Corrente
• Consumo de energia: 156 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 3 W
• Corrente eléctrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 ºC

Dimensões
• Peso do produto: 18 kg
• Peso incl. Embalagem: 23 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Suporte para mesa, Suporte 

para montagem na parede
• Acessórios opcionais: Suporte de chão
•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
640 x 480p  2Fh
TV plano com Digital Crystal Clear
30" LCD Varrimento Progressivo
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