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 елегантен дизайн, който осигурява най-доброто в класа си качество на 

а вашата уредба за домашно развлечение.

, естествени образи с отлична рязкост
змен WVGA дисплей с подобрена разделителна способност, 852 x 480 пиксела
tal Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
понентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
вният контрол със светлинен сензор оптимизира изображението

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

функционално удобство
ходът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор
айте съдържание от персоналния компютър във втори прозорец на телевизора
текстът с двойна страница позволява да се гледат едновременно две страници

траници Интелигентен текст за бърз достъп до телетекст.
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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 1000 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 3000:1
• Размер на екрана по диагонал: 37 инч / 94 см 
• Тип на екрана на дисплея: Плазмен панел 

WVGA
• Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 

Прогресивно сканиране, Цифров гребенчат 
филтър, Активен контрол + светлинен сензор, 
Забавяне на движението 3/2-2/2, Широк екран 
плюс

• Подобрение на екрана: Интегрална схема 
против стареене, Екран с противоотразяващо 
покритие

• Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градус
• Разделителна способност на екрана: 852 x 480p
• Време на отговор (типично): 0 мс

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

Звук
• Подобрение на звука: Интелигентна настройка 

на звука
• Звукова система: Virtual Dolby Surround
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Удобство
• Лесно инсталиране: Изравнител на нивото на 

звука, Автоматично запаметяване, PLL цифрова 

настройка, Plug & Play
• Лесна употреба: Екранно меню, управление 

Smart Picture, Горни органи за управление
• Тип на дистанц. управление: RC4333/01
• Телетекст: 10 страници интелигентен текст
• Картина в картина: Две страници текст
• Дистанционно управление: 

Многофункционално, Усилвател, DVD, 
Телевизори

• Настройки на формата на екрана: 6 
широкоекранни режима, автоматичен формат, 
Отместване на субтитри и заглавия

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

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

SECAM
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)

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

CVBS, RGB
• Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, Y/C
• Други връзки: Антена IEC75
• AV 3: VGA вход от PC, Аудио вход Л/Д
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 

вход Л/Д, Вход за CVBS, Вход S-video

Мощност
• Мощност на потребление: 200 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 4 W
• Мрежово напрежение: 220 - 240 V променлив 

ток +/- 10%
• Околна температура: +5 /+ 40°C

Размери
• Тегло на изделието: 30 кг
• Тегло вкл. опаковката: 42 кг
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1130 x 600 x 85 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Конзола за 

монтиране на стена
• Допълнителни аксесоари: Стойка за под
•

• 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
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Широкоекранен плосък телевизор с Digital Crystal Clear
37 инча плазмен Прогресивно сканиране
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