24”

V24HD273

Certyfikat zgodności UPC
Nasz telewizor bezproblemowo
współpracuje z platformą UPC.

Ferguson V24HD273
Konwencjonalny panel rozprasza światło po powierzchni, co prowadzi do zmniejszenia intensywności obrazu i pogorszenia jakości czerni.
Technologia Crystal Clear ugina światło praktycznie z jednakową intensywnością, usuwając je z powierzchni ekranu, co prowadzi do pogłębienia poziomów czerni. W ten sposób filmy akcji, seriale i transmisje
sportowe nabierają bardziej naturalnego wymiaru poprzez precyzyjne
odwzorowanie koloru, ostrości i wrażenia ruchu.
Szeroki wachlarz dostępnych form rozrywki to kolejny atut tej serii telewizorów. Hybrydowy tuner DVB oferuje błyskawiczny dostęp do kanałów cyfrowej platformy naziemnej i kablowej, a interfejs HDMI zapewnia
wsparcie dla pełnej gamy urządzeń źródłowych HD, takich jak odtwarzacze Blu-ray, konsole czy zgodne komputery. Po podłączeniu pendrive’a
bądź przenośnego dysku twardego z odpowiednią zawartością poprzez
wbudowane w telewizor złącze USB, użytkownik zyskuje możliwość odtwarzania multimedialnej zawartości nośnika.
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Obsługa modułu CI+

innowacja!

Model Ferguson V24HD273 wyposażono w panel 24” o rozdzielczości
HD ready, zaprojektowany w technologii Crystal Clear Panel.

Hybrydowy Tuner DVB

Błyskawiczny dostęp do kanałów
cyfrowej platformy naziemnej lub
kablowej zgodne z wymogami polskich
operatorów. W jednym urządzeniu!

Nagrywanie programów
telewizyjnych

Telewizor umożliwia nagrywanie
programów, zapisując dane na
podłączonym do telewizora
urządzeniu USB.

Obsługa multimediów

Telewizor wspiera popularne formaty
filmów – także w rozdzielczości HD –
z polskimi napisami a także obsługuje
zdjęcia cyfrowe i pliki muzyczne.

Tryb hotelowy

Telewizor pozwala na wprowadzenie
ograniczeń w dostępie do ustawień
i funkcji telewizora - nieocenione dla
właścicieli hoteli i pensjonatów!

www.ferguson-digital.eu

V24HD273
Wejścia/Wyjścia:

Pilot:
Ferguson V24HD273
dostarczany jest z wyjątkowo
wygodnym i intuicyjnym
w obsłudze pilotem. Pilot ten
doskonale leży w dłoni przez co
pozwala wygodnie obsługiwać
wszystkie funkcje odbiornika.

Kod EAN
Kod: 5907115002477

Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland
tel. +48 61 822 05 11, fax +48 61 822 05 59
e-mail: office@ferguson-digital.eu

RF: Wejście kabla antenowego sygnału
naziemnego lub kablowego.
HDMI: Wejście obrazu i dźwięku cyfrowego.
Kompatybilne z protokołem HDCP.
USB: Wejście do podłączenia zewnętrznej
pamięci USB. Sposób na odtwarzanie
filmów, zdjęć lub muzyki.
COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN:
Kompozytowe wejście wideo i audio.
DIGITAL AUDIO OUTPUT:
Cyfrowe wyjście audio.
HEADPHONE OUT: Wyjście słuchawkowe.
SCART: Wejście SCART do podłączenia
zewnętrznych urządzeń.
PC AUDIO IN: Komputerowe
wejście sygnału audio.
VGA: Komputerowe wejście sygnału wideo.
CI+: Wejście na moduły dostępu
warunkowego w standardzie CI+.

Specyfikacja:
• Rozmiar ekranu: 24” D-LED panel
• System odbioru TV cyfrowej DVB-T
MPEG4+DVB-C MPEG4, posiada certyfikat
zgodności z operatorem UPC
• Proporcja ekranu: 16:9
• Rozdzielczość: HD Ready 1366x768
• Kąt widzenia: 170/160~176/176
• Jasność: 220lm
• Kontrast: 1000:1~3000:1
• Czas reakcji: 5~8,5ms
• Głośniki: 2 x 2,5 Watt RMS
• Tryb obrazu: 4:3, 16:9
• Obsługa Dolby Digital Plus (E-AC-3)
• Redukcja szumów: 3D
• Teletext: 1000 stron (tylko Europa)
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