
savarja feljebb a látványt
C
a Digital 

Elegáns kiala

szórakoztató

Élette
• Meg
• A D
• Prog
• A fé

Kitűn
• Virtu

Többc
• A PC
• Jelen
• A D
• 10 o
Crystal Clear segítségével!

kítású TV, mely kategóriájában a legjobb képminőséget nyújtja otthoni 

 központjában.

li, természetes és kristálytiszta képek
növelt felbontóképességű plazma WVGA képernyő, 852x480p
igital Crystal Clear élénk, moziszerű képeket produkál
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
nyérzékelős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

ő hangreprodukció
al Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

élú kényelem
 bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
ítse meg a számítógépes tartalmat TV készülékén egy második ablakban.
uplaoldalas teletext két oldal egyidejű megjelenítését teszi lehetővé
ldalas Smart Text a teletext gyors eléréséhez.
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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 16:9
• Fényesség: 1000 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
• Átlós képernyőméret: 37 hüvelyk / 94 cm 
• Megjelenítő képernyő típusa: WVGA plazma 

panel
• Kép javítása: Digital Crystal Clear, Progresszív 

pásztázás, Digitális élességállítás, Active Control + 
fényérzékelő, 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 
Widescreen Plus (Bővített széles képernyő)

• Képernyő minőségének javítása: Öregedésgátló 
áramkör, Tükröződésmentes bevonattal ellátott 
képernyő

• megtekintési szögtartomány (vízszintes): 160 fok
• Panel felbontás: 852 x 480p
• Válaszidő (tipikus): 0 ms

Támogatott képernyőfelbontás

Hang
• Hangkiemelés: Smart Sound
• Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 15W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Automatikus hangerő-

kiegyenlítő, Automatikus csatornabeállítás, PLL 
digitális hangolás, Plug & Play

• egyszerű használat: On Screen Display, Smart 
Picture beállítás, Felső kezelőszervek

• Távvezérlő típusa: RC4333/01
• Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
• Kép a képben: Két oldal szöveg
• Távvezérlő: Többfunkciós, Amp, DVD, TV
• Képernyő formátum beállítás: 6 széles képernyős 

üzemmód, automatikus formátum, Felirat és 
fejléc-szöveg váltás

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, Y/C
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75
• AV 3: VGA PC-bemenet, audió B/J bemenet
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, S-video be

Áram
• Áramfogyasztás: 200 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 4 W
• Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Környezeti hőmérséklet: +5 /+ 40 °C

Méretek
• Termék súlya: 30 kg
• Súly csomagolással együtt: 42 kg
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1130 x 600 x 85 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Fali tartószerkezet
• Opcionális tartozékok: Padlóállvány
•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 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 Digital Crystal Clear TV
37" plazma Progresszív pásztázás
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