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ές φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα
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τότητα για HD, για προβολή υψηλής ποιότητας HDTV

l Plus για λεπτοµέρεια, βάθος και ευκρίνεια
ιακή τεχνολογία Natural Motion για φυσικές κινούµενες εικόνες
ctive Control µε αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

τική αναπαραγωγή ήχου
al Dolby Surround για ηχητική εµπειρία κινηµατογραφικής ποιότητας

ς και κοµψές γραµµές που εναρµονίζονται µε το χώρο σας
ιλαµβάνεται ειδική βάση µε κοµψή σχεδίαση
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VI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιµότητα
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 32 ίντσα / 80 εκ. 
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 

Προοδευτική σάρωση, Τρισδιάστατο κτενοειδές 
φίλτρο 3D, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 
Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion, Jagged Line 
Suppression, Movie Plus, Widescreen Plus

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 17" / 17" βαθµός
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Ψηφιακή 

επεξεργασία σήµατος, ∆υναµική βελτίωση 
µπάσων, Ισοσταθµιστής γραφικών, Smart Sound

• Σύστηµα ήχου: Virtual Dolby Surround
• Ισχύς (RMS): 2x15W

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 4
• Τύποι ηχείων: Θολοειδή τουίτερ, Ενσωµατωµένα 

γούφερ µε τεχνολογία wOOx

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ονοµασία 

προγραµµάτων, Αυτόµατη ρύθµιση καναλιών, 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS), 
Ψηφιακός συντονισµός PLL, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Λίστα έξυπνου σερφ/σµατος 
9 καναλιών, Πλαϊνα χειριστήρια µε 
οπισθοφωτισµό, Ένταση ήχου ∆έλτα ανά 

προρύθµιση, Κατάλογος προγραµµάτων, Έλεγχος 
Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: NexTView 
3

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4301
• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: Habit Watch, Γραµµή 

πληροφόρησης προγράµµατος, Αναζήτηση λέξης
• Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 6 λειτουργίες ευρείας 

οθόνης, Αυτόµατο φορµά, Μετατόπιση 
υποτίτλων & επικεφαλίδων

• Ρολόι: Έξυπνο ρολόι
• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για τα παιδιά 

+Γονικός Έλεγχος
• Βελτίωση σύνδεσης: Cinema link, Easy link

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, SECAM
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB, Y/C
• 3 Scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS
• Ext 4: DVI-I µε HDCP, VGA PC-in, YPbPr
• Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 

Είσοδος σύνδεσης κεντρικού ηχείου, Έξοδος 
υπογούφερ

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: 145 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 2M
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5 -/+ 40 C

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 20 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 32 κ.
• Έγχρωµο περίβληµα: Pearl White Sliver 11092

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: DVI-I σε 

προσαρµογέα VGA, Βάση τραπεζιού, VGA σε 
YPbPr-Καλώδιο τύπου Cinch, Στήριγµα 
ανάρτησης στον τοίχο

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Καλώδιο σύνδεσης 5 σε 
ένα, Επιδαπέδια βάση, Περιστρεφόµενη βάση 
τραπεζιού

•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1 024 x 768, 60Hz
1280 x 768  60Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720 p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Widescreen flat TV µε Pixel Plus
32'' LCD HD Ready

Προδιαγραφές
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πέζια βάση ίδιας σχεδίασης.

ελίδων
ινό σύστηµα που µεταδίδεται από 
αθµούς. Το Smart text 1.200 
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