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Beeld/display
• Schermdiameter: 26 inch / 66 cm 
• Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
• Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Schermresolutie: 1366 x 768p
• Helderheid: 500 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1200:1 

(dynamisch)
• Responstijd (normaal): 8 ms
• Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-

combfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital 
Crystal Clear, Digital Noise Reduction, 
Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive 
Scan, Instelbare scherpte

• Schermverbetering: Scherm met anti-
reflectiecoating

• Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad

Ondersteunde beeldschermresolutie

Tuner/ontvangst/overdracht
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Aantal voorkeurzenders: 125
• Tunerbereik: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Tunerdisplay: PLL
• televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W RMS
• Geluidssysteem: NICAM Stereo, Dolby® Virtual 

Surround
• Geluidsverbetering: Automatische 

volumeregelaar, Dynamic Bass Enhancement

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• Connectiviteitsverbeteringen: RJ12-aansluiting, 

RJ45-aansluiting, SmartCard-uitbreidingsslot, 
Externe luidsprekeraansluiting, HM-Link, Extra 
stroomvoorziening van 12 V/1 W

• Aantal SCARTS: 2
• Extern 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit
• Extern 2 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video 

in
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, S-

Video in
• Andere aansluitingen: IEC75-antenne

Gebruiksgemak
• Klok: Sleeptimer, Wekker, Geïntegreerd LCD-

weergave van de klok
• Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via PDC/

TXT
• Comfort: Hotelgastfuncties
• Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde 

hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal 
afstemmen, Programmanaam, Draadloze 
SmartLoader

• Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar 
(AVL), Zijbediening, Smart Picture Control, Smart 
Sound Control

• Picture in Picture: Picture-in-Graphics
• Aanpassingen van beeldformaat: 7 

breedbeeldmodi, Auto Format
• Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
• Teletekstverbeteringen: FastText
• OSD-talen: Engels, Frans, Duits
• VESA-standaard: 200 x 100 mm
• Andere handige opties: Kensington-slot

Voeding
• Netstroom: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Energieverbruik: 100 W (normale werking) W
• Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C

Afmetingen
• Kleur van de behuizing: Tweekleurig Black en 

Silver Frost
• Afmetingen van set (B x H x D): 

804,5 x 438 x 114 mm
• Gewicht van het product: 13,4 kg
• Afmetingen (met voet) (B x H x D): 

804,5 x 477 x 222 mm
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

876 x 601 x 209 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 17 kg

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Netsnoer, 

Tafelstandaard, Gebruikershandleiding
• Optionele accessoires: Instelbare 

afstandsbediening RC2573GR, Draadloze 
SmartLoader 22AV1120

•

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Professional Flat TV
66 cm LCD HD ready
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