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งนี้จะให้ภาพที่คมกริบพร้อมสีสันสดใส และประสบการณ์การรับชมที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
ิที่ก้าวหน้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
ร้อมให้บริการแบบอินเตอร์แอ็คทีฟและความบันเทิงในห้องได้อย่างเต็มที่

้าของได้ในราคาประหยัดกว่า
 (Energy Savings Programmability)

รวจสอบแบตเตอรี่เหลือน้อยสำหรับรีโมทคอนโทรล
เชื่อมต่อลำโพงภายนอก
eless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
็อคเมนูการติดตั้ง

ามสะดวกสบายแก่ผู้ใช้สูงสุด
ำกัดระดับเสียง
วามต้อนรับบนหน้าจอ

ที่รองรับการใช้งานได้ในอนาคต
เชื่อมต่อ Smartplug RJ12
rtCard Xpress Box ใช้ร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟได้

บการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก
l Plus เพื่อภาพที่มีรายละเอียด มิติ และความคมชัด
Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HDTV
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• ขนาดจอในแนวทแยง: 32 นิ้ว / 80 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง, 16:9
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสว่าง: 500 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 176 / 176 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus, 

Progressive Scan, 3D Combfilter, 3/2 - 2/2 motion 
pull down, Active Control, Luminance Transient 
Improver, Color Transient Improvement, การขจั
ดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, ป้องกั
นขอบภาพเป็นเส้นหยัก

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 15 W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ, Virtual Dolby Surround
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบปรับความดังเสียงอั

ตโนมัติ (AVL)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: VHF, UHF, S-Channel, 

Hyperband
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, 

SECAM D/K, NTSC
• ระบบสเตอริโอ: Nicam BG/DK/I, 2CS BG/DK
• การเล่นวิดีโอ: PAL, SECAM, NTSC
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 125

การเชื่อมต่อ
• AV 1: YPbPr (2fh), Audio L/R in

• AV 2: CVBS, S-Video, Audio L/R in
• AV 3: VGA PC-in, YPbPr (2Fh), Audio L/R in
• AV 4: HDMI
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: CVBS เข้า, S-video 

เข้า, Audio L/R in
• การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, 

ช่องเสียบ RJ45, HM-Link, SmartCard Xpress Box 
Ready, แหล่งจ่ายไฟแบบพิเศษ 12V/1W, 
ช่องเชื่อมต่อลำโพงภายนอก

• การเชื่อมต่ออื่นๆ: สัญญาณออกจากจอภาพ, CVBS, 
L/R (cinch)

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ 

(ATS), Fine Tuning, การโคลนการตั้งค่า TV, 
โหมดโรงแรมขั้นสูง, ชื่อรายการ

• ใช้งานง่าย: ระบบควบคุมภาพอัจฉริยะ, ระ
บบควบคุมเสียงอัจฉริยะ

• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, มาเลย์, จีน
• สะดวกสบาย: คุณสมบัติ Hotel Guest
• การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, Full screen, 

Superwide, จอกว้าง, ซูมบทบรรยาย, ซูม 16:9, ซูม 
14:9

• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า
• นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ขาตั้ง VESA: 200 x 100 มม.
• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2887

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 100-250V, 50/60Hz
• การใช้พลังงาน: การทำงานตามปกติ 120 W
• อุณหภูมิแวดล้อม: +5 -/+ 40 C

ขนาด
• น้ำหนักของเครื่อง: 18.2 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 22 กก.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

924 x 511 x 118 มม.
• ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 

924 x 550 x 222 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

1000 x 690 x 240 มม.
• สีเครื่อง: Bicolour Black และ Silver Frost

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, 

แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายไฟ, 
ที่วางบนโต๊ะ

• สาย: Minijack-to-AV Cinch (ตัวเมีย)
• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: การตั้งค่ารีโมท RC2573GR, 

SmartLoader 22AV1120 แบบไร้สาย
•

• รูปแบบคอมพิวเตอร์
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60, 72, 75, 85Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85Hz
1024 x 768  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Professional Flat TV พร้อม Pixel Plus
32" LCD HD Ready
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