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Επαγγελµατική τηλεόραση LCD µε Pixel Plus HD
32'' LCD HD Ready

Προδιαγραφές
 

Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 32 ίντσα / 81 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Φωτεινότητα: 500 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1500:1
• Αντίθεση δυναµικής οθόνης: 7500:1
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθµός
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
• Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές 

φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, 
Contrast Plus, Βελτίωση δυναµικής αντίθεσης, 
Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, 
Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση µετάβασης 
χρωµάτων, Luminance Transient Improver, Pixel 
Plus HD

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 125
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Οθόνη δέκτη: PLL
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I, PAL B/

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

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Nicam Stereo, Στερεοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 2 x 10 W
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible 

Surround

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Συνδεσιµότητα
• Αριθµός σκαρτ: 2
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, Είσοδος S-Video
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος 

S-Video
• Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος 

ακουστικών, Είσοδος PC VGA
• Βελτιώσεις συνδεσιµότητας: Υποδοχή σύνδεσης 

RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή 
σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, Σύνδεση HM, 
Έξτρα τροφοδοσία ρεύµατος 12V/1W, 
SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop 
through, ∆ιασύνδεση Serial Xpress, ∆ιασύνδεση 
SmartPlug, Λειτουργία µέσω scart

Ευκολία
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", 

Χρονοδιακόπτης αυτόµατης διακοπής 
λειτουργίας, Switch on Channel, Περιορισµός 
έντασης ήχου, Μήνυµα υποδοχής

• Ευκολία εγκατάστασης: Προηγµένη 
ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισµός, 
Ονοµασία προγράµµατος, Έξυπνη ασύρµατη 
φόρτωση, Κλείδωµα πληκτρολογίου, Πρόσβαση 
σε µενού ασφαλείας

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart 
Sound

• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, 7 λειτουργίες 
ευρείας οθόνης

• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
• Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολικής 

Ευρώπης, ∆υτικής Ευρώπης
• Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία 

µπαταρίας, ανίχνευση χαµηλής µπαταρίας
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού: 

Αποµακρυσµένη αναβάθµιση του λογισµικού 
τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Τοπική 
αναβάθµιση του λογισµικού τηλεόρασης του 
ξενοδοχείου

• Άλλη ευκολία: Μετατροπή σε καταναλωτική 
τηλεόραση, Κλειδαριά Kensington

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 150 W
• Ενεργή κατανάλωση κατά την αναµονή: 19 W
• Παθητική κατανάλωση κατά την αναµονή: 2 W
• Υψηλή λειτουργία SmartPower: 70 W
• Μεσαία λειτουργία SmartPower: 90 W
• Χαµηλή λειτουργία SmartPower: 118 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

∆ιαστάσεις
• Έγχρωµο περίβληµα: Σε δύο χρώµατα - Silver και 

high gloss Black
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 805 x 546 x 112 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Π x Υ x Β): 

805 x 610 x 210 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

877 x 641 x 267 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 14,6 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 17,47 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 20,7 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 

x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο 

εγγύησης, Καλώδιο ρεύµατος, Τηλεχειριστήριο, 
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Περιστρεφόµενη 
βάση µε αντικλεπτική προστασία

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρµατο SmartLoader 
22AV1135, Ρύθµιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα
•

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720 p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 72, 75Hz
800 x 600  60, 72, 75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 768  60Hz
1366 x 768  60Hz
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Επαγγελµατική τηλεόραση LCD µε Pixel Plu
32'' LCD HD Ready
Αποµακρυσµένη αναβάθµιση λογισµικού
Το λογισµικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες 
σχετικές µε το ξενοδοχείο µπορεί να αναβαθµιστεί από 
µακριά µέσω ενός παρόχου πιστοποιηµένου συστήµατος.

SmartCard Xpress Box
Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box µπορεί να 
αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να 
επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες 
εφαρµογών να συνδεθούν µε την τηλεόραση 
επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση 
µπορεί επίσης να συνδεθεί µε εξωτερικούς 
αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων 
παρόχων διαδραστικών συστηµάτων, µέσω της 
διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει 
πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης 
ελέγχου SmartPlug.

Pixel Plus HD
Το Pixel Plus HD είναι µια τεχνολογία επεξεργασίας 
εικόνων που επιτρέπει στο θεατή να παρακολουθεί 
ζωντανά, φυσικά και ρεαλιστικά περιεχόµενα. Το 
αποτέλεσµα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες µε 
απίστευτες λεπτοµέρειες και βάθος, από οποιαδήποτε 
πηγή HD.

Μήνυµα υποδοχής
Εµφανίζεται χαιρετισµός υποδοχής κάθε φορά που 
ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Περιστρεφόµενη βάση
Αυτή η LCD TV διαθέτει περιστρεφόµενη βάση ώστε οι 
επισκέπτες να µπορούν να παρακολουθούν από 
οποιοδήποτε σηµείο του δωµατίου. Η βάση µπορεί να 
ασφαλίσει σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο αποτρέποντας την 
κλοπή της.

Wireless SmartLoader
Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και 
ασύρµατα όλες τις ρυθµίσεις προγραµµάτων από µία 
τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις µέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα. Η λειτουργία διασφαλίζει την 
οµοιογένεια µεταξύ των τηλεοράσεων και µειώνει 
αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία 
ρεύµατος
Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυµένου 
ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως 
για µπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για 
εξωτερικό εξοπλισµό. Η πρόσθετη ενσωµατωµένη 
τροφοδοσία ρεύµατος καταργεί την ανάγκη ύπαρξης 
ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύµατος για ενσωµατωµένο 
σύστηµα. Στην περίπτωση αυτόνοµης χρήσης, η επιπλέον 
τροφοδοσία ρεύµατος µπορεί να απενεργοποιηθεί για 
εξοικονόµηση ενέργειας.

Κλείδωµα µενού εγκατάστασης
Αποτρέπει την µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στις 
ρυθµίσεις εγκατάστασης και διαµόρφωσης, 
διασφαλίζοντας µέγιστη άνεση για τους φιλοξενούµενους 
και αποτρέποντας περιττά έξοδα 
επαναπρογραµµατισµού.

SmartPower
Το σύστηµα µπορεί να ελέγξει και να προρυθµίσει την 
ένταση του οπίσθιου φωτισµού ώστε να µειώσει την 
κατανάλωση ρεύµατος έως και 50% εξοικονοµώντας 
σηµαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.
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