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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 04:03
• Fényesség: 450 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 400:1
• Átlós képernyőméret: 15 hüvelyk / 39 cm 
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív 

mátrix TFT
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, Élességállítás, 

2D színélesítés, Active Control, Digitális 
zajcsökkentés, Crystal Clear III, Színátmenet-
javítás

• Képernyő minőségének javítása: 
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

• Látószög (v / f): 130 / 100 fok
• Panel felbontás: 1024 x 768p
• Válaszidő (tipikus): 16 ms

Hang
• Hangrendszer: Nicam Stereo
• Zenei teljesítmény: 8 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 2 W
• Hangkiemelés: Smart Sound

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Finomhangolás, PLL digitális 

hangolás, Programnév
• egyszerű használat: Automatikus 

hangerőkiegyenlítés (AVL), Smart Picture 
beállítás, Smart Sound beállítás, FM rádió, On 
Screen Display

• Távvezérlő típusa: RC2886
• Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
• Óra: Elalváskapcsoló
• VESA felszerelés: 100 x 100 mm
• Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal
• Távvezérlő: TV

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, 

FM
• TV rendszer: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolás megjelenítése: PLL
• Előre beállított csatornák száma: 127

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, FM antenna, 

VGA PC-bemenet
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio be, Fejhallgató 

kimenet, S-video be, CVBS be
• Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, 

RJ45 csatlakozó

Áram
• Áramfogyasztás: 32 W W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 3 W
• Környezeti hőmérséklet: +5 °C/+45 °C
• Tápellátás: 90 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 467 x 308 x 80
• Méretek (tartóval) (Ma x Mé): 357 x 178 mm
• Termék súlya: 5,8 kg
• Súly csomagolással együtt: 7,5 kg
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 543 x 

480 x 198
• Keret színe: Ezüst jég

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Távvezérlő, 

Hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv

Támogatott képernyőfelbontás

•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
Professzionális, síkképernyős Crystal Clear III TV
15" LCD 
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