
lat TV ที่ติดตั้งระบบอย่างพร้อมสรรพ
F
ออกแบบเ
ขนาดกะทัดรัด
สามารถเลือกใ

ความ
• Wir
• ข้อค
• การจ
• การล
• การต
• การเ
• วิทย

มีระบ
• Sma
• แหล
• ควบ
• รองร

ภาพส
• จอภ
ป็นพิเศษสำหรับความบันเทิงภายในห้อง
สวยงาม พร้อมโหมดโรงแรมขั้นสูงและรองรับการใช้งานต่อไปในอนาคตได้ 
ช้ชุด Smartcard Xpress เพิ่มเติมเพื่อใช้ระบบอินเตอร์แอคทีฟ

ล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย
eless SmartLoader เพื่อการคัดลอกอย่างรวดเร็ว
วามต้อนรับบนหน้าจอ
ำกัดระดับเสียง
็อคส่วนควบคุมด้านหน้า
ั้งโปรแกรมการเปิดช่อง
ข้าใช้เมนูการรักษาความปลอดภัย
ุ FM ในตัว

บอินเตอร์แอคทีฟ และรองรับการใช้งานในอนาคต
rtCard Xpress Box ใช้ร่วมกับระบบอินเตอร์แอคทีฟได้
่งจ่ายไฟเสริมภายในตัว
คุมการเชื่อมต่อแบบ Serial Xpress™
ับการใช้งานในอนาคตด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้

มจริงดูเป็นธรรมชาติจนน่าประหลาดใจ
าพ LCD VGA ที่มีความละเอียดสูงถึง 640 x 480 พิกเซล
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3
• ความสว่าง: 450 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 350:1
• ขนาดจอในแนวทแยง: 20 นิ้ว / 51 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD VGA Active Matrix TFT
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Crystal Clear III, 

Progressive Scan, ตัวกรองสัญญาณสีแบบดิจิตอล, 
Active Control, ลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอล, 
Dynamic Contrast, ปรับความคมชัด

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 176 / 176 องศา
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 25 ms
• ความละเอียดจอ: 640 x 480p

เสียง
• ระบบเสียง: Stereo, Virtual Dolby Surround
• กำลังขับ (RMS): 2 x 5W
• พลังแห่งเสียงดนตรี: 20 W

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ง่ายต่อการติดตั้ง: ระบบติดตั้งช่องสัญญาณอัตโนมั

ติ (ACI), ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), 
Autostore, Fine Tuning, การจูนด้วยระบบดิจิตอล 
PLL

• ใช้งานง่าย: การควบคุมเมนู, 
การแสดงผลบนหน้าจอ, ระบบควบคุมภาพอัจฉริยะ, 
ระบบควบคุมเสียงอัจฉริยะ, Top Controls

• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2887
• Teletext: Smart Text ขนาด 10 หน้า
• รีโมทคอนโทรล: Zappa
• นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง

• VESA Mount: 100 x 100 มม.
• การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น
• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF, FM
• ระบบ TV: NTSC, PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL
• เล่นภาพ: NTSC, PAL, SECAM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: A/V Audio L/R in, เสาอากาศ 

IEC75, ช่องต่อ Component Video (YPbPr), 
ช่องต่อ Composite video (CVBS), เสาอากาศ FM

• AV 1: Audio L/R in
• การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ: ช่องเสียบ RJ12, 

ช่องเสียบ RJ45

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 90V - 240V 50/60 Hz
• อุณหภูมิแวดล้อม: +5ฐC/+45ฐC

ขนาด
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8.8 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, 

สายเสาอากาศ RF, คู่มือการใช้งาน
•
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