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Αυτή η συμπαγής συσκευή 24 ιντσών αποτελεί την τέλεια λύση αν χρειάζεστε μια δεύτερη ή τρίτη 
τηλεόραση και, παρά το μικρό της μέγεθος, διαθέτει πολυάριθμες λειτουργίες για πολλές ώρες 
διασκέδασης. Με αναλογία διαστάσεων 16:9, η προβολή όλων των σύγχρονων περιεχομένων είναι 
απροβλημάτιστη. Με 1366 x 768 pixel, η επίπεδη οθόνη διαθέτει ανάλυση HD, με παραγωγή εικόνων 
υψηλής ποιότητας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με όλες τις σημερινές τεχνολογίες λήψης, ώστε τίποτα 
να μην σταθεί εμπόδιο στην τηλεοπτική σας απόλαυση. Με την υποδοχή CI+ έχετε ακόμη περισσότερες 
δυνατότητες σε σχέση με την αναπαραγωγή περιεχομένων στην MTD1000.
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MTD1000

Δελτίο προϊόντος 24 MTD1000Z
Εικόνα
Τεχνολογία οθόνης LCD / Direct LED
Αναλογία διαστάσεων 16:9
Ανάλυση [px hor x px vert] 1366 x 768
Διαγώνιος οθόνης [cm] / [inch] 60 / 24
ορατή επιφάνεια οθόνης [dm²] 15,27
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Ρυθμός ανανέωσης εικόνας [Hz] 60
Φωτεινότητα πάνελ σε cd/m² 180
Aυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC) -
Τύπος γωνίας θέασης / Τυπικός χρόνος απόκρισης ms (GTG) 178° / 8,5
Λήψη
Εργοστασιακός εξοπλισμός tuner DVB-C/T2/S2
Ενσωματωμένες λειτουργίες UHDTV / HDTV •/-
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) •
Υποδοχή CI+ 1
Ήχος
Μουσική απόδοση (watt) 2 x 3
Ενσωματωμένα ηχεία 2
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) 1 / -
Ψηφιακή έξοδος ήχου S/PDIF - οπτική / oμοαξονικός -/•
Audio Video in / VGA / θύρα σύνδεσης ακουστικών •/•/•
Είσοδος ήχου (αναλογική), RCA/Jack •/-
Κατανάλωση ισχύος δικτύου
Ηλεκτρική τάση 100–240V ~ 50/60Hz
Ηλεκτρική τροφοδοσία εσωτερικό / στάνταρ / τροφοδοτικό •/-/-
Κατανάλωση ισχύος σε ενεργοποιημένη κατάσταση (SDR) 2 [W] 21
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε ενεργοποιημένη κατάσταση (SDR) F
Κατανάλωση ισχύος: Σε λειτουργία HDR TV [W] /
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης HDR /
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής [W] /
Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποιημένη κατάσταση [W] < 0,50
Διαστάσεις / βάρος
Πλάτος [cm] 57,0
Ύψος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [cm] 36,1 / 32,8
Βάθος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [cm] 15,9 / 7,6
Βάθος με πόδι επίπλου / χωρίς πόδι επίπλου [kg] 2,5 / 2,4
Στήριγμα τοίχου VESA (ΠxΥ) [cm] VESA 20 x 10
Γενικά χαρακτηριστικά
EAN 40 57313 022690
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο (σε mg) 0
Η συσκευή περιέχει μόλυβδο 2 -
Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού [Έτη] 8
Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών [Έτη] 7
Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος [Έτη] 7
Σύνδεσμος EPREL σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε https://eprel.ec.europa.eu/qr/1071098

2 κατάσταση παράδοσης         3 εντός των νομίμως προβλεπόμενων οριακών τιμών


