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Dzięki MTC2000 świat rozrywki przenosi się do czterech kątów, przekonując wyraźnym obrazem i 
licznymi funkcjami. Oglądaj znane hity fi lmowe lub ulubione seriale w najlepszej jakości HD! Dzięki 
zintegrowanemu elektronicznemu przewodnikowi po programach (EPG) nic Cię nie ominie. Ten 
wszechstronny telewizor obsługuje wszystkie dostępne obecnie techniki odbioru i jest wyposażony 
w złącza USB i HDMI, dzięki którym można oglądać na dużym ekranie swoje własne zasoby: odtwarzaj 
bezpośrednio na telewizorze zdjęcia, fi lmy lub ulubioną muzykę. Elastyczne możliwości w zakresie 
dźwięku: do wyboru jest pięć różnych trybów dźwiękowych, umożliwiających optymalne dobranie 
dźwięku do oglądanego programu telewizyjnego. 

MTC2000

LED TV
DVB-C/T2/S2
32"



www.metzblue.com

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. 

24.11.2021© Metz Consumer Electronics 2021. All rights reserved. 

MTC2000

Karta produktu 32 MTC2000Z
Technologia obrazu
Technologia wyświetlaczy LCD / Direct LED
Format obrazu 16:9
Rozdzielczość [px hor x px vert] 1366 x 768
Przekątna ekranu [cm] / [cale] 81 / 32
Widoczna powierzchnia ekranu [dm²] 27,37
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Częstotliwość odświeżania [Hz] 60
Jasność paneli w cd/m² 180
Funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC) -
Typ kąta widzenia / Czas reakcji typ. ms (GTG) 178° / 8,5
Odbiornik
Tuner w wyposażeniu fabrycznym DVB-C/T2/S2
Zintegrowany standard UHDTV / HDTV •/-
HEVC (H.265) •
Gniazdo CI+ 1
Dźwięk
Moc dźwięku [W] 2 x 8
Wbudowane głośniki 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM -/•/-
Surround / dts Studio Sound™ -/-
Bluetooth® -
Obsługa
Pilot zdalnego sterowania / Czujnik sterowania głosem •/-
Czujników obecności w pomieszczeniu -
Gniazdo USB / Przesunięcie czasu (time shift) -/-
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) •
Wyłącznik czasowy / Blokada rodzicielska / Telegazeta na górze ekranu •/•/•
Złącza
HDMI / vrátane LINK •/•
USB / Połączenie sieci lokalnej LAN (RJ 45) 1 / -
Cyfrowe wyjście dźwięku S/PDIF - optyczne / współosiowy •/-
Audio wideo in / VGA / złącze słuchawkowe •/-/ •
Wejście audio (analogowe), jack/cinch -/-
Pobór mocy z sieci
Napięcie sieciowe 100–240V ~ 50/60Hz
Zasilanie wewnętrzny, zewnętrzny, znormalizowany •/-/-
Pobór mocy w stanie włączonym (SDR) 1 [W] 32
Klasa efektywności energetycznej w stanie włączonym (SDR) F
Pobór mocy: W trybie TV HDR [W] /
Klasa efektywności energetycznej HDR /
Pobór mocy w stanie czuwania [W] /
Pobór mocy w stanie wyłączonym [W] 0,50
Wymiary i ciężar
Szerokość [cm] 72,0
Wysokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 47,3 / 42,3
Głębokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 18,7 / 7,9
Waga z nogą stolika / bez nogi stolika [kg] 3,5 / 3,4
Uchwyt ścienny VESA (szer. x. wys.) [cm] VESA 10 x 10
Dane ogólne
EAN 40 57313 022539
Zawartość rtęci [w mg] 0
Urządzenie zawiera ołów 2 -
Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania 
 i oprogramowania układowego [Rok] 8

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych [Rok] 7
Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu [Rok] 7
Łącze EPREL zgodnie z rozporządzeniem UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/700859

1 stan fabryczny          2 w zakresie ustalonych wartości dopuszczalnych


