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i-TV:ssä käytetään Miravision-tekniikkaa ja siinä yhdistyvät tyylikkään 

äytännöllisyys sekä LCD-television tarkkuus. Tässä televisiossa on 

 tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta
vision-tekniikkaa: peili (virta kytketty pois), TV (virta päällä)
pakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen
autettava kehys sopii aina kotisi sisustukseen

äsalpaavan luonnolliset kuvat
LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
u näyttö samanaikaiseen video-/PC-esitykseen
ressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
oiminnon avulla voidaan katsella samanaikaisesti toista kuvalähdettä

ynyt ääni- ja videotuotteiden liitäntä
-D mahdollistaa parhaan digitaalisen kuvan

o mukautettava asennus
2-etähallintaliittymä
nettavissa seinän sisään
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Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 16:9
• Kirkkaus: 400 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 800:1
• Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm 
• Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-

TFT)
• Näytön resoluutio: 1 366 x 768
• Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, 3D-

kampasuodatin, Kuva kuvassa -toiminto, Kuva 
kuvalta, Lomituksen poisto

• Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
• Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

tuettu näyttöresoluutio

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System), 

Automaattitallennus, Hienosäätö, Ohjelmien 
nimet, Digitaalinen PLL-viritys

• Helppokäyttöinen: Autom. 
äänenvoimakkuussäätö (AVL), Smart-kuva, Smart-
ääni

• Kaukosäätimen tyyppi: RC1124134/01
• Kaukosäädin: Monitoiminen
• Näyttöformaatin säätö: 4:3, 16:9-

elokuvalaajennus, Super Zoom, Laajakuva
• Teksti-tv: 1 sivun teksti-tv
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, kiina 

(yksinkertaistettu), espanja
• VESA-kiinnitys: 200 x 200 mm
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

lukko

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
• Videotoisto: PAL, SECAM
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen näyttö: PLL
• Esiasetettujen kanavien määrä: 100

Liitännät
• Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• PC: 1 PC-äänitulo (3,5 mm), DVI-D ja HDCP, 

RS232 D-Sub9, VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-
lähtö D-Sub 15HD

• Äänilähtö: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)
• AV-tuloliitäntä: 1 komponenttiliitäntä (YPbPr), 1 

ääniliitäntä (v/o, YPbPr), Komposiitti (CVBS) x 1, 
1 ääniliitäntä (v/o), 1 S-video-liitäntä

• AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1, 1 ääniliitäntä (v/
o)

• Liittimiin tehdyt parannukset: Ulkoisten kaiutinten 
liitäntä

Virta
• Virrankulutus (käynnissä): 100 W (PC) / 130 W 

(TV)
• Virrankulutus valmiustilassa: 2 W <
• Ympäristön lämpötila: 0 - 35 °C
• Virtalähde: 90 - 264 V AC, 50/60 Hz, Kiinteä

Mitat
• Rungon väri: Hopeanvärinen koristekehys
• MTBF: 50 000 tuntia
• Laitteen mitat (L x K x S): 871 x 567 x 141 mm
• Laitteen paino: 24,5 kg
• Laatikon mitat (L x K x S): 1019 x 679 x 383 mm
• Paino pakattuna: 32 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Kaukosäätimen 
paristot, Seinäkiinnike, DVI-D-johto, Äänikaapeli, 
VGA-johto, Asennus-CD

• Käyttöopas

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
•

• Tietokoneformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Peili-TV
32"  
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