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MTB5000 Serie

SMART TV 
cu DVB-T2/C/S2
32"

Cu MTB5000 deveniți proprietarul unui aparat multifuncțional inteligent: HD-ready 
pentru rezoluție înaltă și o imagine clară, cu culori bogate. Smart Entertainment este 
disponibil printr-o simplă apăsare de buton, deoarece cele mai importante aplicații și 
servicii de streaming sunt deja instalate, cu tasta NETFLIX de pe telecomandă puteți 
da startul direct maratonului serialelor. Redați propriile fotografi i sau videoclipuri prin 
USB (sunt disponibile două conexiuni). Alte două conexiuni HDMI, o interfață WLAN, o 
conexiune la rețea LAN facilitează posibilități suplimentare de conectare. Multi-Tuner-ul 
integrat îl echipează pentru toate posibilitățile actuale de recepție – astfel încât plăcerea 
TV să nu se termine niciodată.

• Rezoluție HD (1366 x 768)
•  Aplicații Smart-TV integrate pentru vizionare nelimitată a fi lmelor 
•  Compatibil cu toate tehnologiile uzuale de recepție
•  USB Multimedia
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Fișa cu datele produsului 32 MTB5000
Imagine
Tehnologie display LED
Diagonală ecran (cm/inch) 81/32
Rezoluție HD 1366 x 768
HDR HDR10/HLG
Tehnologie imagine 200Hz SMO
Raport contrast max. 1.200:1
Luminozitate panou în cd/m² 200
Tip unghi de vizualizare 178°
Timp de răspuns tipic ms (GTG) 9,0
Ton
Putere muzică (watt) 2 × 8
Difuzoare integrate 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/•
Operare
Telecomandă •
Televizor cu funcție de temporizare via USB •
Ghid electronic de programe (EPG) •
Siguranța pentru copii •
Sleep timer •
Top Videotext •
Recepție
Tuner dotat din fabrică DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrat -/•
HEVC (H.265) •
Smart-TV
Sistem de operare Netflix 5.0
LAN / WLAN •/•
Aplicații Netflix, YouTube, Facebook, Twitter,

Mirashare, Netrange
Conexiuni
HDMI incl. CEC / cu ARC 2/0
USB 2
Slot CI+ 1
Conexiune la rețeaua LAN (RJ 45) •
Ieșire audio-digitală S/PDIF (optical) •
Date generale
Lățime [cm] 72,1
Înălțime cu / fără piciorul suport [cm] 45,2 / 20,0
Adâncime cu / fără piciorul suport [cm] 20,0 / 9,1
Greutate cu / fără piciorul suport [kg] 3,83 / 3,76
Suport pentru perete VESA (lxÎ) [cm] 20 x 20
Tensiune de rețea 100–240V/50-60Hz
Consum de putere: În regimul de funcționare TV 41 W
Consum de putere: În regim stand-by <0,5 W
Raport valori maxime lumină [%] 65
Consum anual de energie [kWh] 60
Clasă de eficiență energetică (intervalul A+++ până la D) A
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