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Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 4:3
• Kirkkaus: 450 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1
• Ruudun halkaisija: 15 tuumaa / 39 cm 
• Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
• Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, 

Terävyydensäätö, 2D-kampasuodatin, Active 
Control, Digitaalinen kohinanvaimennus, Crystal 
Clear III, CTI (Color Transient Improvement)

• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
• Katselukulma (v / p): 130 / 100 astetta
• Näytön resoluutio: 1 024 x 768
• Vasteaika (tyypillinen): 16 ms

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
• Musiikkiteho: 8 W
• Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
• Äänenparannus: Smart-ääni

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Hienosäätö, Digitaalinen PLL-

viritys, Ohjelmien nimet
• Helppokäyttöinen: Autom. 

äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-
äänensäätö, FM-radio, Näyttövalikot

• Kauko-ohjaimen tyyppi: RC2886
• Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
• Kello: Uniajastin
• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
• Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua
• Kauko-ohjain: TV

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF, FM

• TV-järjestelmä; televisio: PAL B/G, PAL D/K, PAL 
I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

• Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen näyttö: PLL
• Esiasetettujen kanavien määrä: 127

Liitännät
• Ext 1 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• Muut liitännät: IEC75-antenni, FM-antenni, PC-

tulo, VGA
• Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, Kuulokelähtö, S-

video-tulo, CVBS-tulo
• Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-

liitäntä

Virta
• Virrankulutus: 32 W W
• Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W
• Ympäristön lämpötila: +5 °C / +45 °C
• Verkkovirta: 90 - 240 V (AC), 50/60 Hz

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 467 x 308 x 80
• Mitat (jalustan kanssa) (K x S): 357 x 178 mm
• Tuotteen paino: 5,8 kg
• Paino pakattuna: 7,5 kg
• Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 543 x 480 x 198
• Näytön reunan väri: Silver Frost

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, 

Kauko-ohjain, Virtajohto, Käyttöopas

tuettu näyttöresoluutio

•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
Taulu-TV, Digital Crystal Clear III ammattikäyttöön
15 tuumaa LCD 
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