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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 16:9
• Luminosidade: 400 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 800:1
• Tamanho do ecrã na diagonal: 32 polegada / 81 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix 

WXGA LCD
• Resolução do painel: 1,366 x 768 p
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

Progressivo, Filtro Digital 3D, Imagem na imagem 
(PIP - Picture in Picture), Imagem a Imagem, De-
interlacer

• Ângulo de visão (h / v): 178 / 178 grau
• Tempo de resposta (típico): 8 ms

Resolução Suportada do Ecrã

Comodidade
• Facilidade de Instalação: ATS: Sistema 

Sintonização Automática, Programação 
automática, Afinar Sintonia, Nome do Programa, 
Sintonização digital PLL

• Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de 
Volume (AVL), Smart Picture, Som Inteligente

• Tipo do telecomando: RC1124134/01
• Telecomando: Multifuncional
• Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de 

filmes 16:9, Super Zoom, Panorâmico
• Teletexto: 1 página de Teletexto
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 

Chinês Simplificado, Espanhol
• Montagem VESA: 200 x 200 mm
• Outras conveniências: Bloqueio Kensington

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

UHF, VHF
• sistema TV: PAL, SECAM
• Reprodução de Vídeo: PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Ecrã do Sintonizador: PLL
• Número de canais predefinidos: 100

Conectividade
• Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
• PC: Entrada áudio PC 3,5 mm x1, DVI-D com 

HDCP, D-Sub9 RS232, 15HD D-Sub entrada 
VGA, 15HD D-Sub saída VGA

• Saída áudio: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 
1x

• Entrada AV: Componente (YPbPr) x1, Áudio (E/
D) para YPbPr x1, Composto (CVBS) x1, Áudio 
(E/D) x1, S-video x1

• Saída AV: Composto (CVBS) x1, Áudio (E/D) x1
• Melhorias de Conectividade: Conector externo 

de altifalante

Potência
• Consumo (Modo ligado): 100 W (PC) / 130 W 

(TV)
• Consumo de energia em modo de espera: 2 W <
• Temperatura ambiente: 0 °C a 35 °C
• Alimentação eléctrica: 90-264 V CA, 50/60 Hz, 

Incorporado

Dimensões
• Cor da caixa: Moldura decorativa prata
• MTBF: 50.000 hrs
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

871 x 567 x 141 mm
• Peso do conjunto: 24,5 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1019 x 679 x 383 mm
• Peso incl. Embalagem: 32 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cartão de registo, Telecomando, Pilhas para 
telecomando, Suporte para montagem na parede, 
Cabo DVI-D, Cabo áudio, Cabo VGA, CD de 
instalação

• Manual do Utilizador

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
• Sistema de som: Estéreo
•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
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  60Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Televisor espelho
32"  
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