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Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: 15:9
• Parlaklık: 450 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 350:1
• Diagonal ekran boyutu: 30 inç / 76 cm 
• Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris 

TFT
• Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear (Dijital 

Kristal Netlik), Aşamalı Tarama, Dijital Comb 
(tarama) Filter, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 3/2 - 
2/2 hareket aşağı çekme, artı geniş ekran

• Ekran geliştirme: Eskimeyi önleyici devre, Yansıma 
önleyici kaplamalı ekran

• İzleme açısı (yatay): 176 derece
• Panel çözünürlüğü: 1280 x 768p
• Tepki süresi (tipik): 12 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Ses
• Ses Geliştirme: Smart Ses
• Ses Sistemi: Virtual Dolby Surround
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi, 

otomatik hafızaya alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve 

Çalıştır
• Kullanım kolaylığı: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display), Akıllı Görüntü Kumandası, Üst 
Kontroller

• Uzaktan kumanda tipi: RC4333
• Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
• Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası
• Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu
• Ekran Format Ayarları: 6 Geniş Ekran Modu, 

otomatik format, Altyazı ve Başlık Kaydırma

Tuner/Alma/Verme
• Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
• Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)

Bağlanabilirlik
• Ext 1 Scart: CVBS giriş/çıkış, RGB
• Ext 2 Scart: CVBS giriş/çıkış, Y/C
• Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, IEC75 

Anten, PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ giriş

Güç
• Güç tüketimi: 156 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 3 W
• Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
• Ortam sıcaklığı: +5 -/+ 40 C

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 18 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 23 kg

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, Duvara 

montaj aparatı
• Opsiyonel aksesuarlar: Yer standı
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz

• Video Formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480p  2Fh
Flat TV ve Dijital Kristal Netlik
30" LCD Aşamalı Tarama
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