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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 400 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 500:1
• Размер на екрана по диагонал: 42 инч / 107 см 
• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна 

матрица TFT
• Подобрение на картината: Pixel Plus™ 2, Digital 

Crystal Clear, Прогресивно сканиране, 3D 
гребенчат филтър, Активен контрол + 
светлинен сензор, Digital Natural Motion, 
Потискане на назъбени линии, Movie Plus, 
Широк екран плюс

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл (п / п): 176 / 176 градус
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 

768p
• Време на отговор (типично): 12 мс

Ambilight
• Функции на Ambilight: Автоадаптивен към 

видеосъдържание, Всички функции в режим 
готовност

• Настройки на цветовете: Пълна гама цветове
• Функция за затъмняване: Ръчно и чрез 

светлинен сензор
• Режими на предварителни настройки: 2 

активни адаптивни режима, 6 предварителни 
настройки

Поддържана разделителна 
способност на дисплея

Звук
• Подобрение на звука: Автоматично 

изравняване звук, Цифрова обработка на 
сигнали, динамично подобрение на басите, 
Графичен еквалайзер, Интелигентна настройка 
на звука

• Звукова система: Virtual Dolby Surround
• Изходна мощност (RMS): 3x15W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 5
• Типове високоговорители: Плоски NXT 

монолитни високоговорители, Вграден 
събуфър

Удобство
• Лесно инсталиране: Автоматично задаване на 

име на програма, Автомат. инсталиране на 
канали (ACI), Система за автоматично 
настройване (ATS), PLL цифрова настройка, 
Plug & Play

• Лесна употреба: 9-канален инт. списък с 
канали, Осветени контроли, Контроли със 
сензор за близост, Екранно меню, Списък на 
програмите, управление Smart Picture, 
управление на интелигентен звук

• Електронен наръчник на програми: NexTView 3
• Тип на дистанц. управление: RC4302
• Телетекст: 1200 страници Hypertext
• Подобрения за телетекст: Гледане по навик, 

Информационна линия за програмите, Търсене 
на дума

• Картина в картина: Изцяло двоен екран (2 
тунера), Мозайка, Сдвоен екран за текст

• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Настройки на формата на екрана: 6 
широкоекранни режима, автоматичен формат, 
Отместване на субтитри и заглавия

• Часовник: Интелигентен часовник
• Защита за деца: Заключване за 

деца+родителски контрол
• Подобрение на връзката: Cinema Link, Easy Link

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• телевизионна система: PAL, SECAM
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, 

SECAM
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, RGB
• Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS, RGB, Y/C
• Външен 3 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS, Вход/

изход за CVBS
• Извод Ext 4: DVI-I
• Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/

десен, Входен съединител за центр.говорител, 
Изход за събуфер

Мощност
• Мощност на потребление: 154 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: 1,3
• Мрежово напрежение: 220 - 240 V променлив 

ток +/- 10%
• Околна температура: +5 -/+ 40°C

Размери
• Тегло на изделието: 35 кг
• Тегло вкл. опаковката: 47 кг
• Цвят на кутията: Бисерен - сребристобял 

(11092)

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Преходник от 

DVI-I към VGA, Кабел VGA към YPbPr-чинч, 
Конзола за монтиране на стена

• Допълнителни аксесоари: Кабела за връзка 5 в 
1, Стойка за под, Въртяща се стойка

•

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60Hz

• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Широкоекранен плосък телевизор с Pixel Plus 2 и Ambilight
42 инча LCD 
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