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csak álom a falra akasztható elegáns kivitelű TV. Ez a síkképernyős TV 

an a legjobb képminőséget biztosítja szórakoztató rendszeréhez.

épélmények
ztassa TV-képernyőjét különböző csatornák alkotta mozaikká

ysebességű színfeldolgozás a természetes színreprodukcióhoz
y fényerő (1000 cd/m2) és 3000:1 kontrasztarány
túrosodás megszüntetése a jobb szürkeskála érdekében, kis fényerőnél
 fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

mas működés
V tartalmak megjelenítéséhez kompatibilis a HDTV-jellel
ített hangerősítő SRS-sel és hangszórókkal
des és megbízható ventillátor nélküli működés

ny fenntartási költségek
égés elleni különleges funkció megakadályozza a „szellemkép” megjelenését
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Kép/Kijelző
• Panel mérete: 46" / 117,8cm
• Képméretarány: 16:9
• Panel felbontás: wVGA (854 x 480 pixel)
• Képponttávolság: 1 182 x 1 182 mm
• Fényesség: 1000 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
• Kijelzőszínek: 16,7 millió szín
• megtekintési szögtartomány: 160ţ (H) / 160ţ (V)
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 - 91 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 50 - 85 Hz
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D 

fésűszűrő, Kontúrosodás megszüntetése, Kép a 
képben

Támogatott képernyőfelbontás

• VGA 640 x 400: 85 Hz
• MAC 640 x 480: 67 Hz
• MAC 832 x 624: 75 Hz

Csatlakoztathatóság
• PC: 1 db DVI-D, VGA-be D-Sub 15HD, 1 db 3,5 

mm-es PC audiobemenet
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS), 1 db 

komponens (YPbPr), 2 db SCART
• Cinch hangkimenet: Analóg hangkimenet b/j
• Audiobemenet videóhoz: Audió bal/jobb (2 db 

RCA)
• Csatlakoztathatóság javítása: Külső hangszóró 

csatlakozó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM

Kényelem
• Kép a képben: Teljes kettős képernyő (2 tuner), 

Kép a képben minden bemenethez, Kétablakos
• Képernyő formátum beállítás: Mozaik-képernyő, 

Folyamatos nagyítás
• Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés
• Teletext: 200 oldal
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német, olasz, spanyol
• SRS hangtechnika
• Beépített audió: Beépített erősítő (2x10) és 

hangsugárzók
• DPMS energiatakarékos rendszer
• Képernyőmentési funkciók: Teljesen fehér, 

képmegfordítás, pixeleltolás
• Előírt jóváhagyások: CE jel, FCC-B, UL, CSA

Áram
• Fogyasztás: 330 Watt (átlag)
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Alvó üzemmód: Legfeljebb 5 watt

Méretek
• Méretek (tartó nélkül) (Sz x Ma x Mé): 

1138 x 691 x 98 mm
• Súly: 37 kg
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 40 °C-ig
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• Élettartam 50% fényerőig: 30000 óra

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Távvezérlő, 

elem, S-video kábel, AV kábel, 3x RCA 3x RCA-
hoz, Audiokábel, VGA kábel, Váltakozó áramú 
hálózati kábel

• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Opcionális tartozékok: Mennyezetre szerelt, 

Rugalmas fali tartó, Rögzített fali tartó, 
Hangszórók

• Felhasználói kézikönyv: Angol, német, francia, 
spanyol, olasz

Egyéb
• Keret: Ezüst
•

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz
Plazmamonitor
46" WVGA 
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