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Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3
• Jas: 450 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 400:1
• Úhlopříčka obrazovky: 15 palec / 38 cm 
• Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej XGA
• Vylepšení obrazu: Contrast Plus, Progressive Scan, 

Nastavení ostrosti
• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 

vrstvou
• Úhel sledování (h / v): 130 / 100 stupeň
• Rozlišení panelu: 1024 x 768p

podporovaná rozlišení

Zvuk
• Vylepšení zvuku: dynamické zvýraznění basů
• Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby 

Surround

Pohodlí
• Snadná instalace: Automatická instalace kanálů 

(ACI), Automatické ladění (ATS), funkce 
Autostore, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, 
Standard Plug & Play

• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 
(AVL), Seznam programů, Funkce Smart Listening, 
ovládání funkce Smart Picture, ovládání funkce 
Smart Sound, Ovládací prvky na vrchu přístroje

• Typ dálkového ovládání: RC19335019/01
• Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
• Hodiny: Časovač
• Držák (standard VESA): 100 x 100 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF
• systém TV příjmu: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Displej tuneru: PLL
• Počet kanálů předvoleb: 100

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Další připojení: Anténa IEC75, Anténa VKV
• Vstup AV 2: Vstup audio L/P, Kompozitní video 

CVBS, S-Video
• Čelní / boční přípojky: Výstup pro sluchátka

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: 32 W W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W
• Okolní teplota: +5 °C/+45 °C

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 4,8 kg
• Rozměry (s podstavcem) (Š x V x H): 

377 x 383 x 179 mm
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

460 x 483 x 185 mm
• Rozměry (bez podstavce) (Š x V x H): 

377 x 359 x 90 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek
•

• Formáty videa
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480i  1Fh
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