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Širokouhlý plochý TV s Pixel Plus 2 a Ambilight
32" (81 cm) displej LCD HD Ready (s podporou HD)

Technické údaje
 

Obraz/Displej
• Pomer strán: 16:9
• Svetlosť: 600 cd/m²
• Dynamický kontrast obrazovky: 6 000:1
• Čas odozvy (typický): 6 ms
• Uhol zobrazenia (h / v): 176 / 176 stupeň
• Uhlopriečka: 32 palec / 80 cm 
• Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Zdokonalenie obrázkov: 3D hrebeňový filter, 

Active Control + Svetelný senzor, Digital Natural 
Motion, Dynamické zdokonalenie kontrastu, 
Potláčanie rušivých signálov, Movie Plus, Pixel Plus 
2, Progresívne riadkovanie, obrazovka 
Widescreen Plus

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

Ambilight
• Ambilight - vlastnosti: Automaticky prispôsobený 

videoobsahu, Plne funkčný v pohotovostnom 
režime

• Nastavenia farieb: Full Multi Color
• Funkcia stlmenia: Manuálne a so svetelným 

senzorom
• Predvolené režimy: 6 predvolených režimov a 

predvoľba, 2 aktívne prispôsobivé režimy

Podporované rozlíšenie displeja

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické 

vyrovnávanie hlasitosti, Digitálne spracovanie 
signálu, Zlepšenie dynamických basov, Grafický 
ekvalizér

• Zvukový systém: Virtual Dolby Surround

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 4
• Typy reproduktorov: Integrované woofery s 

wOOx, Reproduktor s kužeľ. klenbou

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
• TV systém: PAL, SECAM
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Pripojiteľnosť
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB, 

Vstup S-video, Y/C
• Ext 3 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup
• Ext 4: DVI-I s HDCP, YPbPr, PC-vstup VGA, 

Kompatibilné s HDMI
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
• Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, 

Vstup stredového reproduktoru, Výstup pre 
subwoofer

Užitočná funkcia
• Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská 

kontrola
• Hodiny: Smart Clock
• Zlepšenie pripojenia: Cinema Link, Easy Link
• Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie 

programov, Automatická inštalácia kanálov, 
Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, 
Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play, 
Názov programu, Triedenie

• Jednoduché používanie: 9-kanál. inteligentný 
zoznam na surf, Podsvietené bočné ovládacie 
klávesy, Hlasitosť Delta na každú predvoľbu, 
Zoznam programov, Bočné ovládanie, Ovládanie 
funkcie Smart Picture, Ovládanie funkcie Smart 
Sound

• elektronický sprievodca programami: NexTView 
3

• Obrázok v obrázku: Dvojitá obrazovka Text/
Obraz

• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Typ diaľkového ovládača: RC4302
• Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 6 

širokouhlých režimov, Automatický formát, Šírka 
filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Posunutie titulkov a 
záhlavia, Zväčšenie titulkov, Super zoom, 
Širokouhlá obrazovka

• Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
• Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov, 

Programový informačný riadok, Hľadanie slova

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: DVI-I do VGA adaptéra, 

Stolový otočný stojan, kábel VGA - YPbPr-Cinch, 
Konzola pre upevnenie na stenu

• Voliteľné príslušenstvo: Pripájací kábel typu 5 v 
jednom, Podlahový stojan

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

875 x 610 x 107 mm

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1 280 x 720p  3Fh
1 920 x 1 080i  2Fh
1 920 x 1152i  2 Fh
• Váha vrátane balenia: 35 kg
• Hmotnosť produktu: 22 kg
• Rozmery krabice (Š x V x H): 

100 x 105 1 x 234 mm
• Farebná skrinka: Strieborná (11092)

Napájanie
• Okolitá teplota: od +5 do +40 C
• Napájanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Spotreba energie: 145 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 1.3
•
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Širokouhlý plochý TV s Pixel Plus 2 a Ambilig
32" (81 cm) displej LCD HD Ready (s podporou HD)
LCD WXGA displej, 1366 x 768p
WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-
of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD 
rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne 
ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym 
jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz 
vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

HD Ready (s podporou HD)
Vychutnajte si výnimočnú kvalitu verného obrazu signálu 
High Definition TV a buďte kompletne pripravení na HD 
zdroje, napríklad vysielanie HDTV, Blue-ray DVD alebo 
HDVD. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka 
kvalitný obraz prostredníctvom progresívneho 
riadkovania. Je v súlade s prísnymi štandardmi vydanými 
organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obrazovku 
s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu TV signálu High 
Definition. Je vybavený univerzálnym pripojením 
k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným 
digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou 
HDCP. Dokáže zobraziť signály 720p a 1080i pri 
frekvencii 50 a 60 Hz.

Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 je funkcia digitálneho spracovania obrazu, 
ktorá vylepšuje rozlíšenie statických a pohyblivých 
obrázkov. Nepridáva len obrazové body - vylepšuje ich, čo 
má za následok vyššiu ostrosť a neuveriteľnú hĺbku 
obrazu z ľubovoľného zdroja. Vylepšuje rozlíšenie, ale aj 
reprodukciu farieb, čoho výsledkom sú jemnejšie farebné 
detaily a vynikajúca priezračnosť.

Ambilight
Plnofarebné ambientné svetlo umožňuje uvoľnené 
pozeranie a jedinečnú atmosféru prostredníctvom jemnej 
žiary svetla na stenách okolo TV. Výskum ukázal, že 
pozeranie televízie s adaptovaným okolitým svetlom 
poskytuje uvoľňujúce pozeranie TV. Prispôsobenie 
ambientného svetla s obrázkami na obrazovke pridáva 
do zážitku z pozerania nový rozmer. Svetlo možno tiež 
prepnúť na rôzne farby alebo rôzne odtiene bielej. V 
pohotovostnom režime môžu byť farby nastavené tak, 
aby vytvorili v izbe jedinečnú atmosféru.

DVI-I s HDMI a YPbPr
DVI-I vstup prepája nekomprimovaný digitálny RGB 
signál s vysokou šírkou pásma od zdroja signálu k 
obrazovke. Vďaka eliminácii konverzie digitálneho 
signálu na analógový dodáva bezchybný obraz bez šumu, 
ktorý je jasný a bez blikania. DVI vstup podporuje HDCP 
ochranu kopírovania, ktorá umožňuje pozeranie 
programov chránených proti kopírovaniu z digitálnych 
prijímačov, DVD prehrávačov a HD rekordérov. DVI-I 
vstup je nadčasový, pretože sa dá pripojiť k všetkým 
HDMI zariadeniam (vyžaduje sa konverzný kábel). DVI-
I vstup tiež podporuje analógové PC-VGA a YPbPr signály 
komponentného videa (adaptéry sú súčasťou balenia).
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