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есен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но 

тил и качествено оформление. Функциите му включват Crystal Clear III за 

живи изображения и звук Virtual Dolby Surround за превъзходно аудио.

, естествени образи с отлична рязкост
плей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
tal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
енчатият 2D филтър увеличава рязкостта и позволява по-фини детайли
вният контрол със светлинен сензор оптимизира изображението

зходно възпроизвеждане на звука
 Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

нтен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор
пактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

функционално удобство
ходът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

рена връзка с вашите аудио/видео продукти
 вход, за да да използвате телевизора си и като компютърен монитор
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Плосък телевизор
32 инча LCD Прогресивно сканиране

Спецификации
 

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 16:9, 

Широк екран
• Яркост: 500 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 600:1
• Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 80 см 
• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна 

матрица TFT
• Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 

Контраст плюс, Прогресивно сканиране, 
Активен контрол + светлинен сензор, Забавяне 
на движението 3/2-2/2, Цифрово 
шумопотискане, Потискане на назъбени линии, 
2D гребенчат филтър

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл (п / п): 176 / 176 градус
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 

768p
• Време на отговор (типично): 18 мс

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

Звук
• Подобрение на звука: динамично подобрение 

на басите
• Звукова система: Virtual Dolby Surround, С

терео
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W
• Еквалайзер: 5-лентов

Удобство
• Лесно инсталиране: Автомат. инсталиране на 

канали (ACI), Система за автоматично 
настройване (ATS), Автоматично 
запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, С
ортиране, Име на програмата, Автоматично 
задаване на име на програма

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука 
(AVL), Графичен потребителски интерфейс, С
писък на програмите, управление Smart Picture, 
управление на интелигентен звук

• Тип на дистанц. управление: RC4333
• Телетекст: 10 страници интелигентен текст

• Подобрения за телетекст: Информационна 
линия за програмите

• Картина в картина: Две страници текст
• Дистанционно управление: Усилвател, DVD, 

Телевизори, Многофункционално
• Настройки на формата на екрана: 4:3, Р

азтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегляне 
на екрана за филми 16:9, Увеличение на 
субтитрите, Суперувеличение, Широк екран

• Часовник: Таймер за заспиване
• VESA монтиране: 200 x 100 мм

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• телевизионна система: PAL, SECAM
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, 

NTSC
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Дисплей на тунера: PLL
• Брой настроени канали: 100

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, RGB
• Извод Ext 2 Scart: Вход/изход за CVBS, Вход S-

video, Аудио L/R
• Други връзки: Антена IEC75, VGA вход от PC + 

звуков вход L/R
• Предни/странични букси за свързване: Вход за 

CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, Аудио 
вход Л/Д

Мощност
• Мощност на потребление: 120 нормална 

работа W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 1 W
• Околна температура: +5 -/+ 40°C

Размери
• Тегло на изделието: 18 2 кг
• Тегло вкл. опаковката: 22 кг
• Габарити (с базата) (Ш x В x Д): 

924 x 550 x 222 мм
• Цвят на кутията: Бисерен - сребристобял
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

924 x 511 x 118 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1000 x 690 x 240 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Ръководство за бърз старт, Регистрационна 
карта, Дистанционно управление, Ръководство 
за потребителя, Батерии за дистанционното, 
Настолна стойка

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
•

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480i  1Fh
720 x 576i  1Fh
1920 x 1080i  2Fh
1280 x 720p  3Fh
720 x 576p  2Fh
640 x 480p  2Fh
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Плосък телевизор
32 инча LCD Прогресивно сканиране
LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p
Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD 
технология на екрана има подобрена 
широкоекранна HD разделителна способност от 
1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни 
изображения с прогресивно сканиране без 
трептене, с оптимална яркост и превъзходни 
цветове. Това живо и рязко изображение ви 
доставя повече удоволствие при гледане.

Crystal Clear III
Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да 
осигури по-добра картина. Те включват 2D 
гребенчат филтър, динамичен контраст, 
разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за 
да можете винаги да получавате най-естествено 
изглеждащите цветове.

2D гребенчат филтър
Гребенчатият 2D филтър разделя информацията 
за цветност от тази за яркост, за да може двете 
да се обработят поотделно с цел подобряване на 
разделителната способност и минимизиране на 
изкривяванията.

Активен контрол +  светлинен сензор
Активният контрол е уникален и интелигентен 
начин за оптимизиране на качеството на 
изображението, чрез измерване и анализ на 
входящия сигнал, за да се регулират автоматично 
настройките за качество на картината. 
Активният контрол със светлинен сензор използва 
сензор за настройка на яркостта на картината 
според условията на осветеност в стаята.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround е технология на обработка за 
подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя 
създава усещането за Dolby Pro Logic без 
необходимост от допълнителни задни 
високоговорители. Вие се потапяте напълно в 
телевизионното си изживяване.

Компактен и елегантен дизайн
Този стил в дизайна подчертава един елегантен, 
компактен изглед, пести време и се вписва 
навсякъде.

PC вход
С PC вход можете да свържете телевизора към 
персонален компютър и да го използвате като 
компютърен монитор.

VGA вход
Телевизорът има VGA вход, който е съвместим с 
изходния сигнал за монитора от компютъра. Това 
означава, че можете да използвате телевизора и 
като компютърен монитор, както ви е удобно.
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