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Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 500 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1000:1
• Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm 
• Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris 

TFT
• Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
• Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, 3D 

Combfilter (tarama filtresi), Resim içinde Resim 
(PIP), Yan Yana Resim

• İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
• Tepki süresi (tipik): 10 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: otomatik istasyon bulma 

(ATS), otomatik hafızaya alma, İnce Ayar, Program 
Adı, Sıralama, PLL Dijital Ayar

• Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi 
(AVL), Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses 
Kumandası

• Uzaktan kumanda tipi: RC1124134/01
• Teletext: 1 sayfa Teletext
• Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu
• Ekran Format Ayarları: 4:3, 16:9 Sinema Açılımı, 

Süper Zum, Geniş Ekran
• Ekranda Gösterim dilleri: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, 

İtalyanca
• VESA Montaj: 600 x 400 mm
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Tuner/Alma/Verme
• Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
• TV sistemi: PAL, SECAM
• Video Oynatma: PAL, SECAM
• Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Tuner Ekranı: PLL
• Kanal Sayısı: 100

Bağlanabilirlik
• Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
• PC: 3,5 mm PC ses girişi x1, HDCP'li DVI-D, 

RS232 D-Sub9, VGA-girişi D-Sub 15HD, VGA-
çıkışı D-Sub 15HD

• Audio çıkışı: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
• AV girişi: Bileşen (YPbPr) x1, YPbPr için Ses (Sol/

Sağ) x1, Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) x1, S-
video x1

• AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1, Ses (Sol/Sağ) x1
• Bağlantı Geliştirmeleri: Harici Hoparlör Bağlantısı

Güç
• Güç tüketimi: 140 (PC) / 220 (TV) W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: 3W <
• Ortam sıcaklığı: 0°C - 35°C
• Şebeke elektriği: 90-264 VAC, 50/60 Hz, Dahili

Boyutlar
• Renkli kabin: Dekoratif kasa Gümüş
• Set boyutları (G x Y x D): 1127 x 717 x 161 mm
• Set ağırlığı: 40 kg
• Kutu boyutları (G x Y x D): 

1260 x 825 x 390 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 49 kg

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Güç kablosu, Kayıt kartı, 

Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan 
kumanda pilleri, Duvara montaj aparatı, DVI-D 
kablosu, Ses Kablosu, VGA kablosu, Kurulum 
CD'si

Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
• Ses Sistemi: Stereo
•

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75Hz
1280 x 768  60Hz
1366 x 768  60Hz

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50Hz
1080i 60Hz
Mirror TV
42" LCD HD teknolojisine hazır
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