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Obraz/Displej
• Pomer strán: 16:9
• Svetlosť: 450 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 800:1
• Uhlopriečka: 32 palec / 80 cm 
• Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Zdokonalenie obrázkov: Pixel Plus, Digital Crystal 

Clear, Progresívne riadkovanie, 3D hrebeňový 
filter, Active Control + Svetelný senzor, Digital 
Natural Motion, Potláčanie rušivých signálov, 
Movie Plus, obrazovka Widescreen Plus

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Uhol zobrazenia (h / v): 170 / 170 stupeň
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Čas odozvy (typický): 12 ms

Podporované rozlíšenie displeja

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické 

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

• Zvukový systém: Virtual Dolby Surround
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 4
• Typy reproduktorov: Reproduktor s kužeľ. 

klenbou, Integrované woofery s wOOx

Užitočná funkcia
• Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie 

programov, Automatická inštalácia kanálov, 
Automatický systém ladenia, Digitálne ladenie 
PLL, Plug & Play

• Jednoduché používanie: 9-kanál. inteligentný 

zoznam na surf, Podsvietené bočné ovládacie 
klávesy, Hlasitosť Delta na každú predvoľbu, 
Zoznam programov, Ovládanie funkcie Smart 
Picture, Ovládanie funkcie Smart Sound

• elektronický sprievodca programami: NexTView 
3

• Typ diaľkového ovládača: RC4301
• Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
• Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov, 

Programový informačný riadok, Hľadanie slova
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Prispôsobenia formátu obrazovky: 6 širokouhlých 

režimov, Automatický formát, Posunutie titulkov 
a záhlavia

• Hodiny: Smart Clock
• Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská 

kontrola
• Zlepšenie pripojenia: Cinema Link, Easy Link

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

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

C
• Ext 3 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
• Ext 4: DVI-I s HDCP, PC-vstup VGA, YPbPr
• Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, 

Vstup stredového reproduktoru, Výstup pre 
subwoofer

Napájanie
• Spotreba energie: 145 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 2"
• Napájanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Okolitá teplota: od +5 do +40 C

Rozmery
• Hmotnosť produktu: 20 kg
• Váha vrátane balenia: 32 kg
• Farebná skrinka: Perlovo bielo-strieborná 11092

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

Podstavec na stôl, kábel VGA - YPbPr-Cinch, 
Konzola pre upevnenie na stenu

• Voliteľné príslušenstvo: Pripájací kábel typu 5 v 
jednom, Podlahový stojan, Otočný podstavec na 
stôl

•

• 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
Širokouhlý plochý TV s Pixel Plus
32" (82 cm) displej LCD HD Ready (s podporou HD)
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