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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 16:9
• Brilho: 1000 cd/m²
• Contraste (típica): 3000:1
• Medida diagonal da tela: 42 polegada / 107 cm 
• Tipo de tela: Painel de plasma WVGA
• Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, 

Progressive Scan, Comb Filter Digital, Active 
Control com sensor de luz, 3/2 - 2/2 motion pull 
down, Widescreen Plus

• Recursos de vídeo: Circuito antienvelhecimento, 
Tela com revestimento anti-reflexo

• Ângulo de visão (horizontal): 160 grau
• Resolução no painel: 852 x 480p
• Tempo de resposta (típico): 16 ms

Resolução de imagem suportada

Som
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Processamento de Sinal Digital, 
Equalizador gráfico

• Sistema de áudio: Virtual Dolby Surround
• Potência de saída (RMS): 2 x 15W

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2

Praticidade
• Fácil de instalar: Nivelador automático de volume 

(AVL), Autogravação, Sintonia digital PLL, Plug & 
Play

• Fácil de usar: Lista de sintonia automática, 9 
canais, Exibição na tela, Controle Smart Picture, 

Controle Smart Sound, Controles superiores
• Tipo de controle remoto: RC4334/01
• Picture in Picture (PIP): Picture in Graphics (PIG)
• Controle remoto: Multifuncional, Universal
• Ajustes do formato da tela: 6 modos de 

widescreen, Auto Format (Formato Automático), 
Deslocamento de legendas e títulos

• Proteção infantil: Censura para crianças + 
Censura dos pais

• Praticidade: VChip e bloqueio dos pais

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF
• TV: NTSC, PAL M, PAL N, SECAM
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL
• Entrada da antena: Coaxial de 75 ohm (IEC75)

Conectividade
• AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada 

CVBS, YPbPr (1Fh)
• AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), CVBS, S-

Vídeo Y/C
• AV 3: HDMI, Entrada de áudio E/D, Entrada VGA 

do PC, YPbPr (2Fh), DB15

Alimentação
• Consumo de energia: 350 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 3 W
• Alimentação: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: +5° C -/+ 40° C

Dimensões
• Peso do produto: 42 kg
• Peso, incluindo embalagem: 47 kg
• Gabinete colorido: Silver Frost

Acessórios
• Acessórios inclusos: Minitomada para cabo CVBS-

E/D, Suporte p/ cima da mesa, Cabo VGA para 
YPbPr-Cinch, Suporte para instalação em parede

• Acessórios opcionais: Pedestal para chão
•

• Formatos do computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
640 x 480p  2Fh
Flat TV Widescreen com Digital Crystal Clear
42" plasma Progressive Scan
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