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Az MTC2000 modell lenyűgözően tiszta képminőségével és számos funkciójával valódi szórakozást 
hoz a nappalijába. Élvezze a kasszasiker fi lmeket vagy kedvenc sorozatait a legjobb, HD minőségben! 
Az integrált elektronikus műsorújság (EPG) gondoskodik arról, hogy Ön semmiről ne maradjon 
le. Ez a sokoldalú TV-készülék lehetővé teszi az összes aktuális vételi technika által elérhető adás 
fogadását, továbbá USB- és HDMI-csatlakozókkal is el van látva, hogy saját tartalmait is igazán 
nagyban élvezhesse: fényképeit, videóit vagy kedvenc zenéjét is egyszerűen, közvetlenül a 
készüléken játszhatja le. Hangzásában is rugalmas: válasszon az öt különböző hangzásmód közül, 
hogy a TV-műsort hang tekintetében is tökéletesen élvezhesse. 
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MTC2000

Termékadatlap 32 MTC2000Z
Kép
Kijelzőtechnológia LCD / Direct LED
Képarány 16:9
Felbontás [px hor x px vert] 1366 x 768
Képernyő-átmérő [cm] / [coll] 81 / 32
látható képernyőfelület [dm²] 27,37
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Képfrissítési frekvencia [Hz] 60
Panel fényessége cd/m² egységben 180
Automatikus fényerőszabályozó (ABC) -
Látószög tip / Reakcióidő tip. ms (GTG) 178° / 8,5
Vétel
Tuner beállítása gyárilag DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrálva •/-
HEVC (H.265) •
CI+ foglalat 1
Hang
Zenei teljesítmény (Watt) 2 x 8
Beépített hangszórók 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital®  / Dolby AtmosTM -/•/-
Surround / dts Studio Sound™ -/-
Bluetooth® -
Kezelés
Távirányítás / Hang bemeneti érzékelő •/-
Jelenlétérzékelő -
USB felvétel / időeltolásos televízióadás (Timeshift) -/-
Elektronikus műsorújság (EPG) •
Elalvás időkapcsolója / Gyermekzár / Top-Videotext •/•/•
Csatlakozások
HHDMI / LINK-vel •/•
USB / LAN hálózati csatlakozó (RJ 45) 1 / -
S/PDIF digitális hangkimenet - optikai / közös tengelyű •/-
Audio Video in / VGA / fejhallgató csatlakozó •/-/ •
Audio bemenet (analóg), klinker/cinch -/-
Hálózati teljesítményfelvétel
Hálózati feszültség 100–240V ~ 50/60Hz
Áramellátás hálózati készülék belső, külső, standardizált •/-/-
Teljesítményfelvétel bekapcsolt üzemmód (SDR) 1 [W] 32
Energia hatékonysági osztály bekapcsolt üzemmód (SDR) F
Hálózati teljesítményfelvétel: HDR TV-üzemmódban [W] /
HDR energia hatékonysági osztály /
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban [W] /
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban [W] 0,50
Tömeg / súly
Szélesség [cm] 72,0
Magasság asztallábbal / asztalláb nélkül [cm] 47,3 / 42,3
Mélység asztallábbal / asztalláb nélkül [cm] 18,7 / 7,9
Tömeg asztallábbal / asztalláb nélkül [kg] 3,5 / 3,4
VESA falitartó (Szé x Ma) [cm] VESA 10 x 10
Általános adatok
EAN 40 57313 022539
Higanytartalom (mg-ban) 0
Az eszköz ólmot tartalmaz 2 -
A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása [Évek száma] 8
A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása [Évek száma] 7
Garantált terméktámogatás minimális időtartama [Évek száma] 7
EPREL link EU előírás szerint https://eprel.ec.europa.eu/qr/700859

1 kiszállítási állapot           2 a jogszabályban előírt határértéken belül


