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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 16:9, Panorâmico
• Luminosidade: 1500 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 13000:1 (dinâmico)
• Tamanho do ecrã na diagonal: 42 polegada / 107 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: Painel Plasma 

WVGA
• Melhoramento de imagem: Pixel Plus, Digital 

Crystal Clear, Varrimento Progressivo, Redução 
de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, 
Controlo Activo, Contrast Plus, Redução de 
Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, 
Melhoramento da Transição de Luminância, 
Ajuste da Nitidez, Melhoramento das cores, 
Melhoramento da transição das cores

• Melhoramento de ecrã: Circuito anti-
envelhecimento, Ecrã revestido anti-reflexos

• Ângulo de visão (horizontal): 160 grau
• Resolução do painel: 852 x 480p

Resolução Suportada do Ecrã

Som
• Sistema de som: Surround Dolby Virtual, Nicam 

Estéreo
• Potência de saída (RMS): 2 x 15W
• Melhoramento do Som: Nivelador automático de 

volume

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Sintonização digital PLL, 

Afinar Sintonia, Nome do Programa, 
Carregamento Inteligente sem Fios, Modo 
avançado de hotel

• Fácil de Utilizar: Controlo Smart Picture, 
Controlo de Som Inteligente, Visualização no 
ecrã, Controlo lateral

• Tipo do telecomando: RC2886
• Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
• Telecomando: TV
• Ajustes de Formato do Ecrã: Formatação 

Automática, 7 Modos Panorâmicos
• Relógio: Temporizador
• Conforto: Funcionalidades para Quartos de Hotel
• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Montagem VESA: 800 x 400 mm
• Idiomas do Visor (OSD): Inglês, Francês, Alemão

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF
• sistema TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/

K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Número de canais predefinidos: 125
• Ecrã do Sintonizador: PLL

Conectividade
• Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
• Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, 

Entrada S-video
• Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Entrada 

Áudio de PC
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada S-video, 

Entrada CVBS, Entrada áudio L/R, Saída 
auscultador

• Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, 
Conector RJ45, HM-Link, Compatível com 
SmartCard Xpress

• Número de Scarts: 2

Corrente
• Consumo de energia: 450 W
• Corrente eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
• Temperatura ambiente: +5°C/+40°C

Dimensões
• Peso incl. Embalagem: 47 kg
• Cor da caixa: Prata Gelo e Frente Deco Preta
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1321 x 939 x 330 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

1240 x 680 x 104 mm
• Peso do conjunto: 42 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação, 

Telecomando, Manual do Utilizador, cabo de 
antena RF, Suporte para montagem na parede

• Acessórios opcionais: Wireless SmartLoader 
22AV1120, Configurar Telecomando RC2573GR

•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1280 x 1024  60 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
TV plano e profissional com Pixel Plus
42" plasma 
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