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 (Програмиране на енергоспестяването, Energy Savings Programmability)

а готовност и пригодност за бъдещи приложения
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ерфейс за управление Serial Xpress™
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Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 80 см 
• Съотношение на размерите на картината: 16:9, 

Широк екран
• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна 

матрица TFT
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 

768p
• Яркост: 500 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 1600:1 

(динамичен)
• Време на отговор (типично): 8 мс
• Подобрение на картината: Забавяне на 

движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, 
Активен контрол, Контраст плюс, Digital 
Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, 
Потискане на назъбени линии, Прогресивно 
сканиране, Настройка на рязкостта

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градус

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Брой настроени канали: 125
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Дисплей на тунера: PLL
• телевизионна система: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL 

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

• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, 
SECAM

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
• Звукова система: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Подобрение на звука: Автоматично 

изравняване звук, динамично подобрение на 
басите

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Повече възможности за свързване: Съединител 

тип RJ12, Съединител тип RJ45, Съединител за 

външни високоговорители, HM-Link, 
Допълнително захранване 12V/1W, готов за 
кутия SmartCard Xpress

• Брой на SCART гнездата: 2
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, RGB
• Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, Вход S-video
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Предни/странични букси за свързване: Звуков 

вход, Вход S-video
• Други връзки: Антена IEC75

Удобство
• Комфорт: Функция Гост на хотел, Таймер за 

заспиване
• Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, 

Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име 
на програмата, Безжична функция Smart 
Loading

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука 
(AVL), Страничен регулатор, управление Smart 
Picture, управление на интелигентен звук

• Картина в картина: Picture in graphics (Картина 
от графична карта)

• Дистанционно управление: Телевизори
• Тип на дистанц. управление: RC2886
• Настройки на формата на екрана: 7 

широкоекранни режима, автоматичен формат
• Телетекст: 10 страници интелигентен текст
• Подобрения за телетекст: бърз текст
• Езици на екранното меню: Английски, 

Френски, Немски
• VESA монтиране: 200 x 100 мм
• Други удобства: заключване “Кенсингтън”

Мощност
• Мрежово напрежение: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление: 120 W при 

нормална работа W
• Температура на околната среда: от 5°C до 

40°C

Размери
• Цвят на кутията: Двуцветен черен и сребрист 

скреж
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

924 x 507 x 119 мм
• Тегло на изделието: 18,9 кг
• Габарити (с базата) (Ш x В x Д): 

924 x 550 x 222 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1000 x 690 x 240 мм
• Тегло вкл. опаковката: 22 кг

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Батерии за 

дистанционното, Захранващ кабел, 
Дистанционно управление, Настолна стойка, Р
ъководство за потребителя

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за 
настройка RC2573GR, Безжичен SmartLoader 
22AV1120

•

• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Професионален плосък телевизор
32 инча LCD готов за HD (High Definition)
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