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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: Ecran lat
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 400:1
• Dimensiune diagonală ecran: 26 inch / 66 cm 
• Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal 

Clear, Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/
2 - 2/2, Caracteristici sup. tranziţie culori, Digital 
Noise Reduction, Eliminare linii distorsionate, 
Luminance Transient Improver, Ajustare definiţie, 
Filtru 2D de tip pieptene, Control activ

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
• Rezoluţie panou: 1280 x 768p
• Timp de răspuns (uzual): 25 ms

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Smart Sound
• Sistem audio: Nicam Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
• Putere muzicală: 20 W

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Comoditate
• Ușor de instalat: Reglare fină, Nume program, 

Reglaj digital PLL
• Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, Radio 

FM, Control inteligent al imaginii, Control 
inteligent al sunetului, OSD (On Screen Display)

• Tip telecomandă: RC2886
• Teletext: Smart Text (10 pagini)
• Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite
• Telecomandă: TV
• Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, 

formatare automată
• Ceas: Timer Sleep, Ceas deșteptător
• Montare VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
• Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Afișare tuner: PLL
• Număr de canale presetate: 127

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Y/

C
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Antenă FM, Intrare 

PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire audio analogic 
S/D

• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio
• Caract. de conectivitate superioare: Conector 

RJ12, Conector RJ45

Alimentare
• Consum: 111 W
• Consum în stare de repaus: < 3 W
• Temperatură ambientală: între +5° și +45°C
• Sursă de alimentare principală: CA 90V - 240V 50/

60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 788 x 439 x 113
• Dimensiuni (cu bază) (Î x A): 504 x 270 mm
• Greutate produs: 15 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 19 kg
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 863 x 587 x 

285
• Culoare ramă: Argintiu Pearl White (faţă), alb 

High Gloss (spate)

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de tip 
masă

rezoluţie de afișare acceptată

•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
TV plat profesional cu tehnologia Digital Crystal Clear
26" LCD 
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