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В спестяващите място размери от 24 инча MTC6000 пренася забавлението у дома! Независимо 
дали става дума за гледане на филми в спалнята ви, или за удобен за ползване телевизор в 
детската стая: независимо къде гледате, той ще ви впечатли с ясната си картина и многобройните 
си функции. Благодарение на операционната система Android TV никога няма да ви липсва 
съдържание. Този гъвкав и многофункционален телевизор ви позволява да използвате всички 
актуални технологии за приемници и е снабден с USB и HDMI портове, за да ви даде повече 
пространство за игра: можете лесно да споделяте снимки, видеоклипове или любимата си 
музика директно на екрана на телевизора. MTC6000 се предлага в непретенциозен черен дизайн. 
Възползвайте се от широкия набор от възможности за свързване, които са лесно достъпни 
въпреки тясната му конструкция. 
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Product datasheet 24 MTC6000Z
Снимка
Технология на дисплея LCD / Direct LED
Странично съотношение 16:9
Резолюция [px hor x px vert] 1366 x 768
Диагонал на екрана [cm] / [inch] 60 / 24
видима екранна площ  [dm²] 15,0
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
честота на обновяване [Hz] 50/60
Яркост на панела в cd/m² 180
Автоматичен контрол на яркостта ABC -
Ъгъл на зрение - тип / Време на задействане typ. ms (GTG) 178° / 8,5
Приемане
Тунер оборудване от фабрика DVB-C/T2/S2
Интегрирани HDTV / UHDTV •/-
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) •
CI+ шахта 1
Звук
Музикална мощност (ват) 2 x 3
Интегрирани високоговорители 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•/-
Surround / dts Studio Sound™ •/-
Bluetooth® •
Обслужване
Дистанционно управление / гласов сензор •/-
Сензор за присъствие -
USB запис / телевизия с променен час на излъчване (Timeshift) -/-
Електронно програмно списание (EPG) •
Таймер за заспиване / Защита за деца / Топ телетекст •/•/•
Smart TV
Операционна система Android™ 9.0 Pie
уеббраузер (предварително инсталиран) / Smart TV portal -/•
WLAN / LAN / HbbTV •/•/•
Изводи
HDMI / вкл. CEC / със ARC 2 / 2 / 1
USB / LAN мрежова връзка (RJ 45) 2 / 1
S/PDIF дигитален звуков изход - оптичен / Коаксиален •/-
Портове за аудио / видео In / VGA / слушалки •/-/-
аудио вход (аналогов), гнездо/Cinch -/-
Консумирана мощност на мрежата
Мрежово напрежение 110–240V ~ 50/60Hz
електрозахранване мрежово устройство вътрешно / външно / стандартизирано вътрешно
консумирана мощност във включено състояние (SDR) 1 [W] 21
Клас на енергийна ефективност във вкл. състояние (SDR) F
Консумирана мощност: в телевизионен режим HDR [W] /
Клас на енергийна ефективност HDR /
Консумирана мощност в режим на готовност [W] 1,0
Консумирана мощност в изключено състояние [W] 0,40
Размери / Тегло
Широчина [cm] 55,1
Височина с база / без база [cm] 35,9 / 33,7
Дълбочина с база / без база [cm] 14,6 / 8,0
Тегло с база / без база [kg] 2,5 / 2,44
Стенен държач VESA (ШxВ) [cm] VESA 20 x 20
Общи данни
EAN 40 57313 022423
Съдържание на живак (в mg) 0
Устройството съдържа олово 2 -
Guaranteed software and firmware updates until [years] 8
Guaranteed availability of spare parts [years] 7
Guaranteed product support until [years] 7
EPREL link according to EU regulation https://eprel.ec.europa.eu/qr/598648

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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