MTC2000

LED TV
DVB-C/T2/S2
32"

Η MTC2000 φέρνει την ψυχαγωγία στο σαλόνι σας και πείθει με την καθαρή εικόνα και τις πολυάριθμες
λειτουργίες της. Απολαύστε πασίγνωστες ταινίες που έσπασαν τα ταμεία ή τις αγαπημένες σας σειρές
με την καλύτερη ποιότητα HD! Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) φροντίζει
να μην σας ξεφύγει τίποτα. Αυτή η ευέλικτη, πολύπλευρη τηλεόραση επιτρέπει όλες τις σύγχρονες
τεχνολογίες λήψης και είναι εξοπλισμένη με θύρες USB και HDMI, για να απολαμβάνετε ακόμη και τα
δικά σας περιεχόμενα: μπορείτε να κάνετε απευθείας αναπαραγωγή των φωτογραφιών, των βίντεο ή
και της αγαπημένης σας μουσικής εύκολα και απλά. Ευέλικτη ακόμη για στον ήχο: επιλέξτε ανάμεσα
σε πέντε διαφορετικές λειτουργίες ήχου, για να απολαύσετε την αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή
και ηχητικά.
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MTC2000
Δελτίο προϊόντος

32 MTC2000Z

Εικόνα
Τεχνολογία οθόνης
Αναλογία διαστάσεων
Ανάλυση [px hor x px vert]
Διαγώνιος οθόνης [cm] / [inch]
ορατή επιφάνεια οθόνης [dm²]
HDR10 / HLG / Dolby Vision
Ρυθμός ανανέωσης εικόνας [Hz]
Φωτεινότητα πάνελ σε cd/m²
Aυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)
Τύπος γωνίας θέασης / Τυπικός χρόνος απόκρισης ms (GTG)
Λήψη
Εργοστασιακός εξοπλισμός tuner
Ενσωματωμένες λειτουργίες UHDTV / HDTV
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding)
Υποδοχή CI+
Ήχος
Μουσική απόδοση (watt)
Ενσωματωμένα ηχεία
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM
Surround / dts Studio Sound™
Bluetooth®
Χειρισμός
Τηλεχειριστήριο / Αισθητήρας εισόδου φωνής
Eντοπισμού παρουσίας
Θύρα USB / παρακολούθηση με χρονική μετατόπιση (Timeshift)
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG)
Sleep timer / Ασφάλεια παιδιών / Top Videotext
Συνδέσεις
HDMI / με LINK
USB / Σύνδεση δικτύου LAN (RJ 45)
Ψηφιακή έξοδος ήχου S/PDIF - οπτική / oμοαξονικός
Audio Video in / VGA / θύρα σύνδεσης ακουστικών
Είσοδος ήχου (αναλογική), RCA/Jack
Κατανάλωση ισχύος δικτύου
Ηλεκτρική τάση
Ηλεκτρική τροφοδοσία εσωτερικό, στάνταρ, τροφοδοτικό
Κατανάλωση ισχύος σε ενεργοποιημένη κατάσταση (SDR) 2 [W]
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε ενεργοποιημένη κατάσταση (SDR)
Κατανάλωση ισχύος: Σε λειτουργία HDR TV [W]
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης HDR
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής [W]
Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποιημένη κατάσταση [W]
Διαστάσεις / βάρος
Πλάτος [cm]
Ύψος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [cm]
Βάθος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [cm]
Βάθος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [kg]
Στήριγμα τοίχου VESA (ΠxΥ) [cm]
Γενικά χαρακτηριστικά
EAN
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο (σε mg)
Η συσκευή περιέχει μόλυβδο 2
Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού [Έτη]
Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών [Έτη]
Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος [Έτη]
Σύνδεσμος EPREL σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε
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κατάσταση παράδοσης
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/700859

εντός των νομίμως προβλεπόμενων οριακών τιμών

Availability and specifications subject to change. Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc.
Prime Video is a trademark of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Disney+ logo, is an online video streaming subscription service owned and operated by Disney Streaming Services, a subsidiary of The Walt Disney
Company. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D
symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
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