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Bild/visning
• Bildförhållande: 4:3
• Ljusstyrka: 450 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 400:1
• Diagonal skärmstorlek: 15 tum / 38 cm 
• Displayskärmtyp: LCD XGA aktiv matris TFT
• Bildförbättring: Contrast Plus, Progressive Scan, 

Skärpeinställning
• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Betraktningsvinkel (h / v): 130 / 100 grader
• Skärmupplösning: 1 024 x 768p

Bildskärmsupplösningar som stöds

Ljud
• Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring
• Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-

surroundljud

Praktiskt
• Enkel installation: ACI (automatisk 

kanalinstallation), ATS (system för automatisk 
inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL 
digital kanalväljare, Plug & Play

• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 
Programlista, Smart avlyssning, Smart Picture-
kontroll, Smart Sound-kontroll, Toppkontroller

• Typ av fjärrkontroll: RC19335019/01
• Text-TV: 10 sidor Smarttext

• Klocka: Insomningsfunktion
• VESA-montering: 100 x 100 mm

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Mottagarpanel: PLL
• Antal förinställda kanaler: 100

Anslutningar
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, FM-antenn
• AV 2: Audio L+R-ingång, CVBS, S-video
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut

Ström
• Strömförbrukning: 32 W W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W
• Omgivande temperatur: +5/+45 °C

Storlek
• Produktvikt: 4,8 kg
• Mått (med bas) (B x H x D): 377 x 383 x 179 mm
• Lådans mått (B x H x D): 460 x 483 x 185 mm
• Mått (utan bas) (B x H x D): 377 x 359 x 90 mm

Tillbehör
• Tillbehör: Bordsställning
•

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480i  1 Fh
Platt LCD-TV
15 tum LCD Progressive Scan
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