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MTC1000

Tento kompaktní televizor s uhlopříčkou 32 palců představuje perfektní doplněk většího přístroje; 
díky svým mnoha funkcím nabízí i přes svůj malý rozměr velkou zábavu. Díky poměru stran 16:9 
dokáže bezproblémově zobrazit všechny moderní obsahy. Plochá obrazovka je se svými 1366 x 768 
pixely vybavena HD rozlišením, které vytvoří obraz vysoké kvality. Přístroj dokáže přijímat všechny 
druhy signálu; televizní zábavě tak nestojí nic v cestě. Prostřednictvím slotu CI+ Vám Váš MTC1000 
zprostředkuje další možnosti přehrávání obsahů.
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Technický list výrobku 32 MTC1000Z
Obraz
Technologie obrazovky LCD / Direct LED
poměr stran 16:9
Rozlišení [px hor x px vert] 1366 x 768
Úhlopříčka obrazovky [cm] / [palce] 81 / 32
viditelná plocha obrazovky [cm²] 2736
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
obnovovací frekvence obrazu [Hz] 50/60
Jas panelu v cd/m² 230
Typ pozorovacího úhlu / Doba odezvy ms (GTG) 176° / 8
Příjem
Typ tuneru DVB-C/T2/S2
Integrované UHDTV / HDTV •/-
HEVC (H.265) •
Slot CI+ 1
Zvuk
Výkon [W] 2 x 6
Integrované reproduktory 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/•
Surround / dts Studio Sound™ •/-
Bluetooth® -
Ovládání
Dálkové ovládání / snímač pro rozpoznávání hlasu •/-
USB nahrávání / sledování s časovým posunem (timeshift) -/-
Elektronický programový průvodce (EPG) •
Časovač vypnutí / Dětská pojistka / Top videotext •/•/•
Konektory
HDMI / včetně CEC / z toho s ARC 2 / 2 / 0
USB 1
Síťové rozhraní LAN (RJ 45) -
S/PDIF digitální výstup zvuku (optický) -/•
audio video in / VGA / vstup pro sluchátka •/-/-
audio vstup (analogový), jack/cinch -/-
Elektrický příkon
Síťové napětí 110–240V ~ 50/60Hz
Napájení 1 vnitřní
Příkon v zapnutém stavu (SDR) 2 [W] 30
Třída energetické účinnosti v zapnutém stavu (SDR) F
Příkon: v režimu HDR [W] /
Třída energetické účinnosti v HDR /
Příkon v pohotovostním režimu [W] 0,27
Příkon ve vypnutém stavu [W] /
Poměr nejvyšších stupňů jasu [%] 94
Rozměry / hmotnost
Šířka [cm] 73,2
Výška se stojanem / bez stojanu [cm] 46,7 / 43,9
Hloubka se stojanem / bez stojanu [cm] 16,6 / 8,3
Hmotnost se stojanem / bez stojanu [kg] 3,6 / 3,5
Nástěnná montáž VESA (šxv) [cm] VESA 20 x 20
Všeobecné údaje
EAN 40 57313 022324
Obsah rtuti [v mg] 0
Přístroj obsahuje olovo 3 ne
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