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Bilde/skjerm
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 500:1
• Diagonal skjermstørrelse: 42 tomme / 107 cm 
• Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Bildeforbedring: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, 

Progressive Scan, 3D-kamfilter, Active Control + 
lyssensor, Digital Natural Motion, 
Sagtannundertrykking, Movie Plus, Widescreen 
Plus

• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
• Visningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Paneloppløsning: 1366 x 768p
• Svartid (typisk): 12 ms

Ambilight
• Ambilight-funksjoner: Autoadaptiv til 

videoinnhold, Fullt operativ i standby
• Fargeinnstillinger: Flere farger
• Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor
• Forhåndsinnstilte modi: 2 Active Adaptive-

forhåndsvalgsmodi, 6 modi og brukerinnstilling

Støttet skjermoppløsning

Lyd
• Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, 

Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring, 
Grafisk equaliser, Smart Sound

• Lydsystem: Virtual Dolby Surround
• Utgangseffekt (RMS): 3 x 15 W

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 5
• Høyttalertyper: Flate NXT Monolith-høyttalere, 

Integrert subwoofer

Anvendelighet
• Enkel installering: Automatisk programnavngiving, 

Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS 
(Automatic Tuning System), PLL-digital innstilling, 
Plug-and-Play

• Enkel bruk: 9-kanals smart surf-liste, 
Bakgrunnsbelyste toppkontroller, Kontroller med 
nærhetssensor, Visning på skjermen, Programliste, 
Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll

• elektronisk programguide: NexTView 3
• Fjernkontrolltype: RC4302
• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
• Tekst-TV-forbedringer: Vane-registrering, 

Programinformasjonslinje, Ordsøk
• Bilde i bilde: Full dobbeltskjerm (2 tunere), 

Mosaikk, Dobbel tekstskjerm
• Fjernkontroll: Flerfunksjonell
• Skjermformatjusteringer: 6 widescreen-modi, 

Autoformat, Bytte av teksting og overskrift
• Klokke: Smart Clock
• Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
• Tilkoblingsforbedring: Cinema link, Easy link

Tuner/mottak/sending
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)

Tilkoblingsmuligheter
• Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
• Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB, Y/C
• Ekst. 3 scart: Audio v/h, CVBS inn, CVBS inn/ut
• Ekst. 4: DVI-I
• Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, 

Inngang for midtre høyttaler, Subwoofer-utgang

Effekt
• Effektforbruk: 154 W
• Effektforbruk i standby: 1,3
• Lysnett: AC 220–240 V +/- 10 %
• Omgivelsestemperatur: +5 -/+ 40 °C

Mål
• Produktvekt: 35 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 47 kg
• Kabinettfarge: Pearl - White Silver (11092)

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: DVI-I til VGA-adapter, VGA-til-

YPbPr-Cinch-kabel, Veggmonteringsbrakett
• Valgfritt tilbehør: 5-i-1 tilkoblingskabel, Gulvstativ, 

Bordstativ med svivel
•

• Datamaskinformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Videoformater
Oppløsning Oppdateringsfrekvens
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Widescreen flat-TV med Pixel Plus 2 og Ambilight
42" LCD 
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