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a spiegel-TV met Miravision-technologie is een uniek product dat de 

aliteiten van een stijlvolle spiegel combineert met de voordelen van een 

e met hoge resolutie die u geweldig blijft vinden.

 en stijlvol vormgegeven om beter bij uw interieur te passen
k Miravision-concept: apparaat uit: een spiegel; apparaat aan: een TV
pact en gestroomlijnd ontwerp dat in elke kamer tot zijn recht komt
aanpasbaar frame dat u kunt aanpassen aan uw interieur

benemend natuurlijke beelden
LCD WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768p
ready, voor de hoogste kwaliteit HDTV-weergave
eeld scherm voor dubbele video-/PC-weergave
ressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

 PiP kunt u gelijktijdig naar een tweede bron kijken

nceerde aansluiting op uw audio-/videoproducten
-D geeft het beste digitale beeld

g voor aangepaste installatie
2-interface voor beheer op afstand

chikt voor installatie op moeilijk te bereiken plekken
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Beeld/display
• Beeldformaat: 16:9
• Helderheid: 500 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1000:1
• Schermdiameter: 42 inch / 107 cm 
• Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Schermresolutie: 1366 x 768p
• Beeldverbetering: Progressive Scan, 3D-

combfilter, Picture in Picture, Picture by Picture
• Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
• Responstijd (normaal): 10 ms

Ondersteunde beeldschermresolutie

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, 
Fijnafstemming, Programmanaam, Sorteren, PLL 
digitaal afstemmen

• Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar 
(AVL), Smart Picture Control, Smart Sound 
Control

• Type afstandsbediening: RC1124134/01
• Teletekst: Teletekstgeheugen voor 1 pagina
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmmodus 

16:9, Superzoom, Breedbeeld
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, 

Duits, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Italiaans
• VESA-standaard: 600 x 400 mm
• Andere handige opties: Kensington-slot

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• televisiesysteem: PAL, SECAM
• Videoweergave: PAL, SECAM
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Tunerdisplay: PLL
• Aantal voorkeurzenders: 100

Connectiviteit
• Extern 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
• PC: 3,5 mm PC-audio-ingang x1, DVI-D met 

HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 15HD, 
VGA-uit D-Sub 15HD

• Audio-uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 
1 x

• AV-ingang: Component (YPbPr) x1, Audio (L/R) 
voorYPbPr x1, Composite (CVBS) x1, Audio (L/
R) x1, S-video x1

• AV-uitgang: Composite (CVBS) x1, Audio (L/R) x1
• Connectiviteitsverbeteringen: Externe 

luidsprekeraansluiting

Voeding
• Energieverbruik: 140 (PC)/220 (TV) W
• Stroomverbruik in stand-by stand: 3 W <
• Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 35 °C
• Netstroom: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz, ingebouwd

Afmetingen
• Kleur van de behuizing: Fraai frame - zilver
• Afmetingen van set (B x H x D): 

1127 x 717 x 161 mm
• Gewicht van het apparaat: 40 kg
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

1260 x 825 x 390 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 49 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Netsnoer, 

Registratiekaart, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Batterijen voor 
afstandsbediening, Muursteun, DVI-D-kabel, 
Audiokabel, VGA-kabel, Installatie-CD

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
• Geluidssysteem: Stereo
•

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50Hz
1080i  60Hz
Spiegel-TV
107 cm LCD HD ready
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