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Obraz/wyświetlacz
• Długość przekątnej ekranu: 32 cale / 80 cm 
• Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
• Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
• Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
• Jasność: 500 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 1600:1 

(dynamiczny)
• Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
• Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 

pull down, Filtr grzebieniowy 3D, funkcja Active 
Control, funkcja Contrast Plus, Digital Crystal 
Clear, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), 
Eliminacja poszarpanych linii, wybieranie 
kolejnoliniowe, Regulacja ostrości

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Tuner/odbiór/transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Wyświetlacz tunera: PLL
• system TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

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

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W RMS
• System dźwięku: dźwięk stereo Nicam, Virtual 

Dolby Surround
• Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie 

głośności, dynamiczne wzmocnienie tonów 
niskich

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze 

RJ45, Gniazdo rozszerzeń SmartCard, Złącze 
głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy 

zasilacz 12 V/1 W
• Liczba złącz Scart: 2
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS
• Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, Wejście S-video
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście S-

video
• Inne połączenia: Antena IEC75

Wygoda
• Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, 

Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
• Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za 

pomocą PDC/TXT
• Komfort: Funkcje hotelowe
• Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, 

Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa 
programu, Bezprzewodowe inteligentne 
ładowanie

• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 
(AVL), Przyciski sterujące umieszczone z boku, 
regulacja Smart Picture, regulacja Smart Sound

• podgląd PiP (obraz w obrazie): System skalowania 
obrazu (Picture in graphics)

• Ustawienia formatu ekranu: 7 trybów 
panoramicznych, automatyczne wybieranie 
formatu

• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
• Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 

niemiecki
• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 

100 mm
• Pozostałe wygody: blokada Kensington

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe: 110–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy: 120 W, praca normalna W
• Temperatura otoczenia: 5°C do 40°C

Wymiary
• Kolorowa obudowa: Dwukolorowy czarny i 

srebrny matowy
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

924 x 507 x 119 mm
• Waga produktu: 19 kg
• Wymiary (ze stacją bazową) (szer. x wys. x gł.): 

924 x 550 x 222 mm
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

1000 x 690 x 240 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 22 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, 

Podstawa na biurko, Podręcznik użytkownika
• Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 

RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120
•

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480p – 2 
Fh
720 x 576p – 2 
Fh
1280 x 720p – 
3 Fh
1920 x 1080i – 
2 Fh

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 X 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Profesjonalny płaski telewizor
32 cale LCD HD Ready
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