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Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 16:9
• Kirkkaus: 450 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 800:1
• Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 80 cm 
• Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-

TFT)
• Kuvanparannus: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, 

Progressive Scan -toiminto, 3D-kampasuodatin, 
Active Control ja valosensori, Digital Natural 
Motion, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Movie 
Plus, Widescreen Plus

• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
• Katselukulma (v / p): 170 / 170 astetta
• Näytön resoluutio: 1 366 x 768
• Vasteaika (tyypillinen): 12 ms

Ambilight
• Ambilight-ominaisuudet: Automaattinen 

kuvanparannus, Täydet toiminnot valmiustilassa
• Väriasetukset: Monivärinen
• Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori
• Esiasetustilat: 2 aktiivista kuvanparannustilaa, 6 

esiasetusta ja käyttäjän asetukset

tuettu näyttöresoluutio

Ääni
• Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden 

tasoitin, DSP (Digital Signal Processing), Dynamic 
Bass Enhancement -korostus, Graafinen 
taajuuskorjain, Smart-ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Surround
• Lähtöteho (RMS): 3 x 15 W

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 5
• Kaiutintyypit: Litteät NXT Monolith -kaiuttimet, 

Sisäinen subwoofer

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Automaattiohjelman 

nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), 
ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-
viritys, Plug & Play

• Helppokäyttöinen: 9 kanavan Smart Surf List, 
Taustavalaistut käyttöpainikkeet, Painikkeissa 
etäisyyden tunnistin, Näyttövalikot, 
Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-äänensäätö

• Elektroninen ohjelmaopas: NexTView 3
• Kaukosäätimen tyyppi: RC4302
• Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
• Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto, 

Ohjelmatietopalkki, Sanahaku
• Kuva kuvassa -toiminto: Kaksi kuvaa (2 viritintä), 

Mosaiikkikuva, Kahden televisiosivun näyttö
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Näyttöformaatin säätö: 6 laajakuvatilaa, 

automaattinen säätö, Tekstityksen ja otsikon 
vaihto

• Kello: Smart-kello
• Katselunesto: Lapsilukko
• Yhteyksien parannus: Cinema Link, Easy Link -

liitäntä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
• Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

Liitännät
• Ext 1 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• Ext 2 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo/-lähtö, RGB, Y/C
• Ext 3 Scart: Ääni v/o, CVBS-tulo, CVBS-tulo/-lähtö
• Ext 4: DVI-I
• Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), 

Keskikaiuttimen tuloliitäntä, Subwooferin 
lähtöliitäntä

Virta
• Virrankulutus: 145 W
• Virrankulutus valmiustilassa: 1,3
• Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
• Ympäristön lämpötila: +5 - +40 °C

Mitat
• Tuotteen paino: 20 kg
• Paino pakattuna: 32 kg
• Rungon väri: Hopeanvaalea (Pearl - White Silver, 

11092)

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: DVI-I-VGA-sovitin, 

Pöytäjalusta, VGA–YPbPr-kaapeli, Seinäkiinnike
• Lisätarvikkeet: 5 in 1 johto, Teline, Pöytäjalusta, 

jossa kiertonivel
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480i  1 Fh
640 x 480p  2 Fh
720 x 576i  1 Fh
720 x 576p  2 Fh
1 280 x 720p  3 Fh
1 920 x 1 080i  2 Fh
Laajakuvataulutelevisio, Pixel Plus 2, Ambilight
32 tuumaa LCD 
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