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t és a Pixel Plus 2 új szintre emeli a képminőség élményét. Az Ambilight, az 

lógia és a láthatatlan lapos NXT hangszórók merész és újító kivitellel 

n szemtanú!
LCD WXGA display, with a 1366 x 768p resolution
xel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
tal Natural Motion funkció az egyenletes mozgóképekért
nyérzékelős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

zi szépség a részletekben rejlik
épített NXT egybeépített hangszóró bámulatos teljesítménnyel

ány új dimenziója
ínes háttérvilágítás javítja a filmnézés élményét

élú kényelem
hangolóegységgel rendelkező Dual-screen segítségével a TV-n 2 adás nézhető
 oldalas hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez

t kapcsolat az audio/video eszközökkel
VI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt
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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 16:9
• Fényesség: 450 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 800:1
• Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 80 cm 
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active 

Matrix TFT
• Kép javítása: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, 

Progresszív pásztázás, 3D színélesítés, Active 
Control + fényérzékelő, Digital Natural Motion, 
Szaggatott vonal elnyomása, Movie Plus, 
Widescreen Plus (Bővített széles képernyő)

• Képernyő minőségének javítása: 
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

• Látószög (v / f): 170 / 170 fok
• Panel felbontás: 1366 x 768p
• Válaszidő (tipikus): 12 ms

Ambilight
• Ambilight szolgáltatások: Automatikus adaptáció a 

videotartalomhoz, Teljes üzem készenléti 
állapotban

• Színbeállítások: Teljes többszínű
• Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn 

keresztül
• Előre beállított módok: 2 aktív adaptív 

előbeállított mód, 6 előbeáll. mód és felh. előbeáll.

Támogatott képernyőfelbontás

Hang
• Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus 
mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó, 
Smart Sound

• Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
• kimenő teljesítmény (RMS): 3x15 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 5
• Hangszóró típusok: NXT egybeépített hangfalak, 

Integrált mélynyomó

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-

beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), 
Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL 
digitális hangolás, Plug & Play

• egyszerű használat: 9 csatornás intelligens 
szörflista, Megvilágított felső kezelőszervek, 
Kezelőszervek közeledésérzékelővel, On Screen 
Display, Programlista, Smart Picture beállítás, 
Smart Sound beállítás

• Elektronikus programfüzet: NexTView 3
• Távvezérlő típusa: RC4302
• Teletext: 1200 oldalnyi Hypertext
• Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, 

Műsorinformációs vonal, Szókeresés
• Kép a képben: Teljes kettős képernyő (2 tuner), 

Mozaik, Szöveges kettős képernyő
• Távvezérlő: Többfunkciós
• Képernyő formátum beállítás: 6 széles képernyős 

üzemmód, automatikus formátum, Felirat és 
fejléc-szöveg váltás

• Óra: Intelligens óra
• Gyermekvédelem: Gyermekzár+szülői felügyelet
• Kapcsolat javítása: Cinema link, Easy link

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV rendszer: PAL, SECAM
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
• Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
• Ext 3 Scart: Audio B/J, CVBS be, CVBS be/ki
• Ext 4: DVI-I
• Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Középső hangszóró csatlakozás be, 
Mélynyomó-kimenet

Áram
• Áramfogyasztás: 145 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 1,3
• Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Környezeti hőmérséklet: +5 -/+ 40 °C

Méretek
• Termék súlya: 20 kg
• Súly csomagolással együtt: 32 kg
• Készülékház színe: Pearl - White Silver (11092)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: DVI-I – VGA adapter, 

Asztali állvány, VGA - YPbPr-Cinch kábel, Fali 
tartószerkezet

• Opcionális tartozékok: 5 az egyben 
csatlakozókábel, Padlóállvány, Asztali állvány 
forgórésszel

•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Video formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Széles, síkképernyős TV Pixel Plus 2 és Ambilight technológiával
32" LCD 
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