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ภาพที่เหนือกว่าของ Flat TV ที่ยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี LCD ล่าสุด และ Pixel Plus 
กแบบอย่างสวยงาม ช่วยเสริมการตกแต่งภายในของคุณ

มจริงดูเป็นธรรมชาติจนน่าประหลาดใจ
CD ความละเอียดสูง, ระดับ WXGA, 1366 x 768p
DTV สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HDTV

l Plus เพื่อภาพที่มีรายละเอียดคมชัด มีมิติสมจริง
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

ve Control และ Light Sensor ช่วยให้คุณภาพของภาพดีขึ้น

ียงสมบูรณ์แบบ
al Dolby Surround สำหรับประสบการณ์ด้านเสียงระดับโรงภาพยนตร์

งเพรียวบางสวยงาม ช่วยเสริมการตกแต่งในห้องคุณ
ั ้งที่เข้าชุดกันที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม

กสบายเพียงใช้ปุ่มเดียว
rt Picture และ Smart Sound เพื่อปรับให้เข้ากับความชื่นชอบในการชมของคุณ

้านอินเตอร์เฟซสำหรับเสียง/วิดีโอคุณภาพระดับดิจิตอล
I สำหรับการเชื่อมต่อ High Definition ดิจิตอลสมบูรณ์แบบ
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความสว่าง: 550 cd/m²
• ขนาดจอในแนวทแยง: 42 นิ้ว / 107 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus, 

Progressive Scan, การควบคุมแบบแอกทีฟ + 
เซนเซอร์วัดแสง, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D 
Combfilter, เพิ่มความเปรียบต่าง, การขจัดสั
ญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, 
การเปรียบต่างแบบไม่คงที่, ป้องกั
นขอบภาพเป็นเส้นหยัก

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• มุมมองภาพ: 176บ (H) / 176บ (V)
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 700:1

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

เสียง
• ระบบเสียง: Virtual Dolby Surround
• กำลังขับ (RMS): 2 x 15W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก
• อีควอไลเซอร์: 5 คลื่นความถี่

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: Autostore, ติดตั้งอัตโนมัติ, ตั

้งชื่อรายการอัตโนมัติ, ระบบติดตั้งช่องสัญญาณอั
ตโนมัติ (ACI), ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), 
Fine Tuning, ชื่อรายการ, การเรียงลำดับ

• ใช้งานง่าย: ควบคุมด้านข้าง, ระบบควบคุมภาพอั
จฉริยะ, ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), 

รายการโทรทัศน์, ระบบควบคุมเสียงอัจฉริยะ
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RCFE05SPS00
• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า
• ภาพซ้อนภาพ: Picture in graphics, ข้อความหน้าคู่
• รีโมทคอนโทรล: แอมป์, DVD, โทรทัศน์, อเนกประ

สงค์
• การปรับรูปแบบหน้าจอ: กำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, 

สลับบทบรรยายและหัวเรื่องได้, 4:3, ซูมบทบรรยาย, 
ซูมได้มากขึ้น, จอกว้าง, ซูม 14:9, ซูม 16:9

• นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• ระบบ TV: NTSC, PAL, SECAM
• การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 100
• จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

การเชื่อมต่อ
• AV 1: Audio L/R in
• AV 2: Audio L/R in, CVBS, S-Video Y/C
• AV 3: VGA PC-in, รองรับช่องต่อ HDMI
• AV 4: HDMI
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Audio L/R in, CVBS 

เข้า, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: 246 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 2 W
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V +/- 10%
• อุณหภูมิแวดล้อม: 5ฐ C ถึง 40ฐ C

ขนาด
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 55 กก.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

1240 x 680 x 104 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 42 กก.
• สีเครื่อง: Bicolour Black และ Silver Frost
• ใช้กับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 800,400 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 27 กก.
• ขนาดขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 820 x 40 x 280 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ที่วางบนโต๊ะ, ขายึดสำหรั

บติดผนัง, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, บั
ตรลงทะเบียน, รีโมทคอนโทรล, สายเสาอากาศ RF, 
คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, สาย VGA - YPbPr-Cinch

• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: ที่วางบนพื้น
•

• รูปแบบคอมพิวเตอร์
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 1024  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Widescreen flat TV พร้อม Pixel Plus
42" LCD HD Ready

รายละเอียดเฉพาะ
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