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TV panoramic plat cu Pixel Plus
37" LCD HD Ready

Specificaţii
 

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 550 cd/m²
• Dimensiune diagonală ecran: 37 inch / 94 cm 
• Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus, 

Scanare progresivă, Control activ + senzor de 
lumină, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Contrast 
Plus, Digital Noise Reduction, Contrast dinamic, 
Filtru 3D de tip pieptene, Eliminare linii 
distorsionate

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Timp de răspuns (uzual): 8 ms
• Unghi de vizionare: 176ţ (O) / 176ţ (V)
• Raport contrast (uzual): 800:1

rezoluţie de afișare acceptată

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Enhancement
• Sistem audio: Virtual Dolby Surround
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 15W
• Egalizator: 5 benzi

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Comoditate
• Ușor de instalat: Autostore, Plug & Play, 

Denumire automată a programelor, Instalare 
automată canale (ACI), Sistem de reglare 
automată (ATS), Reglare fină, Nume program, 
Sortare

• Ușor de utilizat: Control lateral, Control 
inteligent al imaginii, Control inteligent al 
sunetului, Regl. automată volum AVL, Listă de 

programe
• Tip telecomandă: RCFE05SPS00
• Teletext: Smart Text
• Imagine în imagine: Picture in Graphics, Twin Page 

Text
• Telecomandă: Amplificator, DVD, Multi-

funcţional, TV
• Ajustări format ecran: formatare automată, 4:3, 

Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat, Zoom 
14:9, Zoom 16:9, Comutare între subtitrare și 
antet

• Ceas: Timer Sleep

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Afișare tuner: PLL
• Număr de canale presetate: 100

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

Intrare S-video
• AV 3: DVI-I cu HDCP, Intrare audio - jack 3,5 mm
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video

Alimentare
• Consum: 185 W
• Consum în stare de repaus: < 2 W
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V +/

- 10%
• Temperatură ambientală: între +5° și +40° C

Dimensiuni
• Greutate produs: 24 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 32 kg
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1105 x 610 x 97 mm
• Culoare carcasă: Bicolor: negru High Gloss și 

argintiu Silver Frost
• Sistem de montare compatibil VESA: 800, 400 mm
• Dimensiuni stand (L x Î x A): 820 x 40 x 240 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Suport de tip masă, Cablu de 

alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Card de 
înregistrare, Telecomandă, cablu antenă radio, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie, Cablu 
DVI-I la YPbPr

• Accesorii opţionale: Stativ
•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
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TV panoramic plat cu Pixel Plus
37" LCD HD Ready
Ecran WXGA cu LCD, 1366 x 768p
Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o 
rezoluţie panoramică excelentă, de 1366 x 768 pixeli. 
Imaginile excelente, lipsite de scintilaţii, au o luminozitate 
optimă și culori superbe, oferindu-vă o experienţă TV de 
neuitat.

HD Ready
Savuraţi imagini de calitate superioară cu un semnal TV 
de înaltă definiţie și fiţi pregătiţi pentru noile standarde 
HD, HDTV, Blue-ray DVD sau HDVD. HD Ready este o 
tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de 
calitate, superioare celor obţinute prin scanare 
progresivă. Această tehnologie respectă standardele 
stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care 
afișează imagini de calitate, cu rezoluţie superioară, 
graţie unui semnal TV de înaltă definiţie. Monitorul 
acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni 
digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu 
tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i 
la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus
Pixel Plus este o tehnologie de procesare a imaginilor 
digitale care mărește numărul de linii și numărul de pixeli. 
Rezultatul sunt imagini extrem de clare cu detalii și 
adâncime incredibile, de fiecare dată, indiferent de sursă.

Scanare progresivă
Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluţia verticală 
a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să 
trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de 
semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în 
același timp. Este creată instantaneu o imagine 
completă, de rezoluţie maximă. La această viteză, ochiul 
uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge 
structura liniilor.

Active Control + senzor de lumină
Tehnologia Active Control este o modalitate unică și 
inteligentă de optimizare a calităţii imaginilor prin 
măsurarea și analizarea semnalului primit în vederea 
reglării automate a setărilor. Tehnologia Active Control cu 
senzor de lumină utilizează un senzor pentru a regla 
luminozitatea imaginii în funcţie de nivelul de lumină din 
cameră.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu 
ajutorul căreia se pot obţine efecte avansate de sunet 
surround. Poate crea senzaţia de Dolby Pro Logic fără 
boxe posterioare suplimentare. Veţi avea parte de o 
experienţă TV completă.

Suport de tip masă inclus
Împreună cu echipamentul se livrează un suport de tip 
masă, cu design asortat.

Intrare DVI-I
Intrarea DVI-I asigură o conexiune digitală RGB 
necomprimată, cu o mare lăţime de bandă, între sursă și 
ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului digital în 
semnal analogic, imaginile furnizate sunt total lipsite de 
zgomot. Intrarea DVI acceptă protecţia la copiere HDCP, 
care permite vizionarea programelor protejate la copiere 
de pe STB-uri digitale, DVD playere și recordere HD. 
Intrarea DVI-I este compatibilă cu noile tehnologii și 
poate fi conectată la orice echipament HDMI (este 
necesar un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-
I suportă semnalul analogic pentru PC-VGA.

Picture-in-Graphics
Funcţia Picture-in-Graphics creează o fereastră de mici 
dimensiuni în fereastra principală care vă permite să 
urmăriţi date/grafice pe ecranul TV. Astfel, puteţi viziona 
simultan date/grafice și programul TV.
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Caracteristici principale produs
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