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Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek: 26 tum / 66 cm 
• Bildförhållande: 16:9, Widescreen
• Displayskärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Ljusstyrka: 500 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 1200:1 (dynamisk)
• Svarstid (medel): 8 ms
• Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-

kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital 
Crystal Clear, Digital brusreducering, 
Undertryckning av ojämna linjer, Progressive 
Scan, Skärpeinställning

• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Betraktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader

Bildskärmsupplösningar som stöds

Mottagare/mottagning/överföring
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antal förinställda kanaler: 125
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• Mottagarpanel: PLL
• TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL 

D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
• Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-

surroundljud
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Dynamisk basförbättring

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-

anslutning, RJ45-anslutning, Extern 
högtalaranslutning, HM-Link, Extra 
strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-

box-klar
• Antal SCART-kablar: 2
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
• Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-

videoingång
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, 

S-videoingång
• Andra anslutningar: Antenn IEC75

Praktiskt
• Komfort: Hotel Guest-funktioner, 

Insomningsfunktion
• Enkel installation: Avancerat hotelläge, 

Fininställning, PLL digital kanalväljare, 
Programnamn, Wireless Smart-inläsning

• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 
Sidokontroll, Smart Picture-kontroll, Smart 
Sound-kontroll

• Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics)
• Fjärrkontroll: TV
• Typ av fjärrkontroll: RC2886
• Bildformatsjustering: 7 Widescreen-lägen, 

Autoformat
• Text-TV: 10 sidor Smarttext
• Text-TV: Snabbtext
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska
• VESA-montering: 200 x 100 mm
• Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Ström
• Nätström: 110-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning: 100 W vid normal 

användning W
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C

Storlek
• Kabinettets färg: Silver Frost och framsida i Hi 

Gloss Black Deco
• Utrustningens mått (B x H x D): 

698 x 495 x 102 mm
• Produktvikt: 13 kg
• Mått (med bas) (B x H x D): 698 x 541 x 247 mm
• Lådans mått (B x H x D): 880 x 560 x 214 mm
• Vikt inkl. förpackning: 17 kg

Tillbehör
• Tillbehör: Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, 

Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
• Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, 

Wireless SmartLoader 22AV1120
•

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480p  2 Fh
720 x 576p  2 Fh
1 280 x 720p  3 Fh
1 920 x 1 080i  2 Fh

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Professionell platt TV
26" LCD 
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