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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: Panoramiczny
• Jasność: 1000 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
• Długość przekątnej ekranu: 42 cale / 107 cm 
• Typ ekranu: Wyświetlacz plazmowy WVGA
• Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 

wybieranie kolejnoliniowe, Tryb filmowy 3/2 – 2/
2 pull down, Filtr grzebieniowy 2D, funkcja Active 
Control, Regulacja ostrości, Cyfrowa redukcja 
szumów (DNR), Poprawa krawędzi w syg. 
chrominancji, Eliminacja poszarpanych linii, 
Luminance Transient Improver

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową, Układ zapobiegający zużyciu

• Kąt widzenia (p / p): 160 / 160 stopnie
• Rozdzielczość panelu: 852 x 480p

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Smart Sound
• System dźwięku: dźwięk stereo Nicam
• Moc muzyczna: 24 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Cyfrowa pętla strojenia PLL, 

Dostrajanie, Nazwa programu
• Łatwa obsługa: Wyświetlanie na ekranie, 

Domyślne ustawienie głośności (AVL), regulacja 
Smart Picture, regulacja Smart Sound

• Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
• Pilot zdalnego sterowania: telewizor
• Ustawienia formatu ekranu: automatyczne 

wybieranie formatu, 7 trybów panoramicznych
• Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony
• Zegar: Wyłącznik czasowy

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 127
• Wyświetlacz tunera: PLL

Połączenia
• Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, RGB, 

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

Złącze audio L/P
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Antena IEC75, Wejście PC VGA + wejście audio 
L/P

• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio
• Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze 

RJ45

Zasilanie
• Pobór mocy: 451 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
• Temperatura otoczenia: +5 -/+ 40°C

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 1215 x 660 x 90
• Waga produktu: 42 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 47 kg
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 

1300 x 872 x 325
• Kolor osłony: Srebrnobiały Perłowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód zasilający, Podręcznik użytkownika, 
Uchwyt do montażu na ścianie

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

•

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
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