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Bild/visning
• Bildförhållande: 16:09
• Ljusstyrka: 400 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 500:1
• Diagonal skärmstorlek: 42 tum / 107 cm 
• Displayskärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
• Bildförbättring: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, 

Progressive Scan, 3D-kamfilter, Active Control + 
ljussensor, Digital Natural Motion, 
Undertryckning av ojämna linjer, Movie Plus, 
Widescreen Plus

• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Betraktningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Svarstid (medel): 12 ms

Ambilight
• Funktioner för Ambilight: Autoanpassning till 

videoinnehåll, Full funktion i viloläge
• Färginställningar: Flerfärg
• Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor
• Förinställningslägen: 2 aktiva anpassningsbara 

lägen, 6 lägen och inställningar

Bildskärmsupplösningar som stöds

Ljud
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk 
basförbättring, Grafisk equalizer, Smart Sound

• Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud
• Uteffekt (RMS): 3x15 W

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 5
• Högtalartyper: Platta NXT monolithögtalare, 

Integrerad subwoofer

Praktiskt
• Enkel installation: Automatisk namngivning av 

program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS 
(system för automatisk inställning), PLL digital 
kanalväljare, Plug & Play

• Lättanvänd: 9-kanals smart surfningslista, 
Bakgrundsbelysta kontroller, Kontroller med 
Proximity-sensor, OSD (On-Screen Display), 
Programlista, Smart Picture-kontroll, Smart 
Sound-kontroll

• Elektronisk programguide: NexTView 3
• Typ av fjärrkontroll: RC4302
• Text-TV: 1200 sidor Hypertext
• Text-TV: Frekventa sidor, 

Programinformationslinje, Ordsökning
• Bild-i-bild: Bild-i-bild (2 mottagare), Mozaic, Text 

Dual Screen
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell
• Bildformatsjustering: 6 Widescreen-lägen, 

Autoformat, Växla mellan underrubrik och rubrik
• Klocka: Smart Clock-funktion
• Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
• Anslutningsförbättring: Cinema Link, Easy Link

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)

Anslutningar
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
• Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB, 

Y/C
• Ext 3 SCART: Ljud v/h, CVBS in, CVBS-ingång/

utgång
• Ext 4: DVI-I
• Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/

höger, Anslutning för centrumhögtalare, 
Subwooferutgång

Ström
• Strömförbrukning: 154 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 1,3
• Nätström: AC 220-240 V +/- 10%
• Omgivande temperatur: +5 till +40 °C

Storlek
• Produktvikt: 35 kg
• Vikt inkl. förpackning: 47 kg
• Kabinettets färg: Pearl - White Silver (11092)

Tillbehör
• Tillbehör: DVI-I till VGA-adapter, VGA till YPbPr-

cinch-kabel, Väggmonteringssats
• Extra tillbehör: 5 i en anslutningskabel, Golvstativ, 

Bordsstativ med hållare
•

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480i  1 Fh
640 x 480p  2 Fh
720 x 576i  1 Fh
720 x 576p  2 Fh
1 280 x 720p  3 Fh
1 920 x 1 080i  2 Fh
Platt widescreen-TV med Pixel Plus 2 och Ambilight
42 tum LCD 
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