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Beeld/display
• Beeldformaat: 16:9
• Helderheid: 450 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 800:1
• Schermdiameter: 32 inch / 80 cm 
• Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Beeldverbetering: Pixel Plus 2, Digital Crystal 

Clear, Progressive Scan, 3D-combfilter, Active 
Control met lichtsensor, Digital Natural Motion, 
Onderdrukking van gekartelde lijnen, Movie Plus, 
Widescreen Plus

• Schermverbetering: Scherm met anti-
reflectiecoating

• Kijkhoek (h / v): 170 / 170 graad
• Schermresolutie: 1366 x 768p
• Responstijd (normaal): 12 ms

Ambilight
• Ambilight-functies: Automatisch aanpassen aan 

video, Volledige werking vanuit stand-by
• Kleurinstellingen: Full Multi Color
• Dimmerfunctie: Handmatig en via lichtsensor
• Fabrieksinstellingen: 2 actieve instelbare 

voorkeuzemodi, 6 voorkeuzemodi/
gebruiksinstellingen

Ondersteunde beeldschermresolutie

Geluid
• Geluidsverbetering: Automatische 

volumeregelaar, Digitale signaalverwerking, 
Dynamic Bass Enhancement, Grafische equalizer, 
Smart Sound

• Geluidssysteem: Virtual Dolby Surround
• Uitgangsvermogen (RMS): 3 x 15 W

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 5
• Luidsprekertypen: Platte NXT™ Monolith-

luidsprekers, Geïntegreerde subwoofer

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk te installeren: Automatische 

programmanamen, Automatische 
zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem 
(ATS), PLL digitaal afstemmen, Plug & Play

• Gebruiksgemak: Slimme navigatielijst voor 9 
zenders, Topbediening met achtergrondlicht, 
Bediening met Proximity-sensor, Weergave op 
het scherm, Programmalijst, Smart Picture 
Control, Smart Sound Control

• Elektronische programmagids: NexTView 3
• Type afstandsbediening: RC4302
• Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
• Teletekstverbeteringen: Habit Watch, 

Programma-informatieregel, Woord zoeken
• Picture in Picture: Full Dual Screen (2 tuners), 

Mozaïek, Text Dual Screen
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Aanpassingen van beeldformaat: 6 

breedbeeldmodi, Auto Format, Verschuiving 
ondertitel en koptekst

• Klok: Smart Clock
• Kinderbeveiliging: Kinderslot + beveiligingsniveaus 

voor kinderen
• Verbindingsverbeteringen: Cinema Link, Easy Link

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• televisiesysteem: PAL, SECAM
• Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Connectiviteit
• Extern 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
• Extern 2 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB, Y/

C
• Extern 3 SCART: Audio L/R, CVBS in, CVBS in/uit
• Extern 4: DVI-I
• Andere aansluitingen: Analoge audio links/rechts 

uit, Ingang centrale luidspreker, Subwoofer uit

Voeding
• Energieverbruik: 145 W
• Stroomverbruik in stand-by stand: 1,3
• Netstroom: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C

Afmetingen
• Gewicht van het product: 20 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 32 kg
• Kleur van de behuizing: Pearl White Silver (11092)

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: DVI-I naar VGA-

adapter, Tafelstandaard, Kabel voor VGA naar 
YPbPr-Cinch, Muursteun

• Optionele accessoires: Vijf in één 
verbindingskabel, Vloerstandaard, Tafelstandaard 
met draaivoet

•

• Computerformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Videoformaten
Resolutie Herhalingsfrequentie
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Breedbeeld Flat TV met Pixel Plus 2 en Ambilight
32 inch LCD 
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