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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 16:9
• Jasność: 450 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
• Długość przekątnej ekranu: 32 cale / 80 cm 
• Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
• Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus 2, Digital 

Crystal Clear, wybieranie kolejnoliniowe, Filtr 
grzebieniowy 3D, Active Control z czujnikiem 
oświetlenia, Digital Natural Motion, Eliminacja 
poszarpanych linii, Movie Plus, funkcja 
Widescreen Plus

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Kąt widzenia (p / p): 170 / 170 stopnie
• Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
• Czas odpowiedzi (typowy): 12 ms

Ambilight
• Funkcje AmbiLight: Autom. adaptacja do 

zawartości wideo, Pełna obsługa w trybie 
gotowości

• Ustawienia kolorów: Pełna paleta kolorów
• Funkcja ściemniania: Ręczna i za pomocą czujnika 

światła
• Zaprogramowane tryby: 2 aktywne zaprogr. tryby 

adaptacyjne, 6 zaprog. trybów i ustawienia użytk.

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie 

głośności, Cyfrowa obróbka sygnału (DSP), 
dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, 
Korektor graficzny, Smart Sound

• System dźwięku: Virtual Dolby Surround
• Moc wyjściowa (RMS): 3x15 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 5 linii
• Typy głośników: Płaskie głośniki monolityczne 

NXT, Zintegrowany głośnik niskotonowy

Wygoda
• Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, 

Automat. instalacja kanałów (ACI), System 
automat. strojenia (ATS), Cyfrowa pętla strojenia 
PLL, Plug & Play

• Łatwa obsługa: Intelig. lista nawig. po 9 kanałach, 
Podświet. elem. ster. umiesz. u góry, Elementy 
ster. z czujnikiem zbliż., Wyświetlanie na ekranie, 
Lista programów, regulacja Smart Picture, 
regulacja Smart Sound

• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
NexTView 3

• Typ pilota zdalnego sterowania: RC4302
• Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
• Funkcje dotyczące telegazety: Habit Watch, Linia 

z informacjami o programie, Wyszukiwanie słowa
• podgląd PiP (obraz w obrazie): Pełny tryb 

dwuekranowy (2 tunery), Mozaika, Podział ekranu 
telegazety

• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Ustawienia formatu ekranu: 6 trybów 

panoramicznych, automatyczne wybieranie 
formatu, Przesunięcie napisów i nagłówka

• Zegar: funkcja Smart Clock
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada i nadzór 

rodzicielski
• Funkcje dotyczące połączeń: Cinema Link, Easy 

Link

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL, SECAM
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

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

wyjście CVBS, RGB, Y/C
• Złącze Ext 3 Scart: Złącze audio L/P, Wejście 

CVBS, Wejście i wyjście CVBS
• Ext 4: DVI-I
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Złącze wej. głośnika centralnego, Wyjście 
subwoofera

Zasilanie
• Pobór mocy: 145 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 1,3
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
• Temperatura otoczenia: +5 -/+ 40°C

Wymiary
• Waga produktu: 20 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 32 kg
• Kolorowa obudowa: Srebrnobiały Perłowy 

(11092)

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód DVI–VGA, 

Podstawa na biurko, Przewód VGA – YPbPr-
Cinch, Uchwyt do montażu na ścianie

• Akcesoria opcjonalne: Połączenie kablowe 5 w 1, 
Podstawa podłogowa, Podstawa z elementem 
obrotowym

•

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480i – 1 
Fh
640 x 480p – 2 
Fh
720 x 576i – 1 
Fh
720 x 576p – 2 
Fh
1280 x 720p – 
3 Fh
1920 x 1080i – 
2 Fh
Płaski telewizor panoramiczny z Pixel Plus 2 i Ambilight
32 cale LCD 
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