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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: 16:9
• Luminosidade: 400 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 500:1
• Tamanho do ecrã na diagonal: 42 polegada / 107 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix 

WXGA LCD
• Melhoramento de imagem: Pixel Plus 2, Digital 

Crystal Clear, Varrimento Progressivo, Filtro 
Digital 3D, Controlo Activo + Sensor de luz, 
Movimento Digital Natural, Supressão de Linha 
Distorcida, Movie Plus, Widescreen Plus

• Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-
reflexos

• Ângulo de visão (h / v): 176 / 176 grau
• Resolução do painel: 1,366 x 768 p
• Tempo de resposta (típico): 12 ms

Ambilight
• Funcionalidades Ambilight: Conteúdo vídeo: 

adaptação automática, Funcionamento completo 
em modo de espera

• Definições de Cor: Full Multi Color
• Função de esbatimento: Manual e através do 

Sensor da luz
• Modos predefinidos: 2 modos predef de 

adaptação activos, Modos: 6 prédefinidos e 1 
utilizador

Resolução Suportada do Ecrã

Som
• Melhoramento do Som: Nivelador automático de 

volume, Processamento de sinais digitais, Dynamic 
Bass Enhancement, Equalizador Gráfico, Som 
Inteligente

• Sistema de som: Surround Dolby Virtual
• Potência de saída (RMS): 3 x 15 W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 5
• Tipos de altifalante: Altifalantes Monólitos Planos 

NXT, Subwoofer integrado

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Atribuição Automática 

dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação 

Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização 
Automática, Sintonização digital PLL, Plug & Play

• Fácil de Utilizar: Navegação inteligente de 9 canais, 
Comandos de Topo Retroiluminados, Controlos 
com Sensor de Proximidade, Visualização no ecrã, 
Lista de Programas, Controlo Smart Picture, 
Controlo de Som Inteligente

• Guia de Programação Electrónico: NexTView 3
• Tipo do telecomando: RC4302
• Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
• Melhoramentos de teletexto: Hábito de Consulta, 

Linha de informações do programa, Procura de 
Palavras

• Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Ecrã 
duplo total (2 sintonizadores), Mosaico, Ecrã 
duplo de texto

• Telecomando: Multifuncional
• Ajustes de Formato do Ecrã: 6 Modos 

Panorâmicos, Formatação Automática, 
Comutação de Legendas e Cabeçalho

• Relógio: Relógio Inteligente
• Protecção de crianças: Bloqueio de 

crianças+Controlo parental
• Melhoramento da Ligação: Ligação cinema, Easy 

link

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

UHF, VHF
• sistema TV: PAL, SECAM
• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

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

Y/C
• Scart Ext 3: Áudio E/D, Entrada CVBS, Entrada/

saída CVBS
• Ext 4: DVI-I
• Outras ligações: Saída analógica áudio Esquerda/

Direita, Entrada do altifalante central, Saída do 
subwoofer

Corrente
• Consumo de energia: 154 W
• Consumo de energia em modo de espera: 1,3
• Corrente eléctrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 ºC

Dimensões
• Peso do produto: 35 kg
• Peso incl. Embalagem: 47 kg
• Cor da caixa: Pérola - Branco Prateado (11092)

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Adaptador DVI-I/VGA, 

Cabo Cinch VGA para YPbPr, Suporte para 
montagem na parede

• Acessórios opcionais: Cabo de ligação 5 em 1, 
Suporte de chão, Suporte para Mesa com 
Orientação

•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60Hz

• 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 panorâmico com Pixel Plus 2 e Ambilight
42" LCD 
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