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Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse: 26 tomme / 66 cm 
• Sideforhold: 16:9, Widescreen
• Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Paneloppløsning: 1366 x 768p
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1200 : 1 (dynamisk)
• Svartid (typisk): 8 ms
• Bildeforbedring: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital 
Crystal Clear, Digital støyreduksjon, 
Sagtannundertrykking, Progressive Scan, 
Skarphetsjustering

• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
• Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader

Støttet skjermoppløsning

Tuner/mottak/sending
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 125
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• Tunervisning: PLL
• TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

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

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W RMS
• Lydsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
• Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, 

Dynamisk bassforbedring

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, 

RJ45-kontakt, SmartCard-utvidelsesspor, Kontakt 
for ekstern høyttaler, HM-Link, Ekstra 

strømforsyning 12 V/1 W
• Antall Scart-kontakter: 2
• Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut
• Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, S-video inn
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75

Anvendelighet
• Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Integrert 

LCD-klokkevisning
• Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via PDC/

TXT
• Komfort: Hotellgjest-funksjoner
• Enkel installering: Avansert hotellmodus, 

Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Programnavn, 
Trådløs Smart-lasting

• Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, 
Sidekontroll, Smart Picture-kontroll, Smart 
Sound-kontroll

• Bilde i bilde: Bilde i grafikk
• Skjermformatjusteringer: 7 Widescreen-modi, 

Autoformat
• Tekst-tv: 10 sider Smart Text
• Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
• OSD-språk: English, French, German
• VESA-montering: 200 x 100 mm
• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Effekt
• Lysnett: 110–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk: 100 W normal drift W
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C

Mål
• Kabinettfarge: Tofarget Black og Silver Frost
• Mål på apparat (B x H x D): 

804,5 x 438 x 114 mm
• Produktvekt: 13,4 kg
• Mål (med base) (B x H x D): 

804,5 x 477 x 222 mm
• Eskemål (B x H x D): 876 x 601 x 209 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 17 kg

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bordstativ, 

Brukerhåndbok
• Valgfritt tilbehør: Oppsett av fjernkontroll 

RC2573GR, Trådløs SmartLoader 22AV1120
•

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Profesjonell flat-TV
26" LCD HD-klargjort
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