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Tento kompaktný 24-palcový televízor predstavuje perfektný doplnok ako druhý alebo tretí prístroj 
a so svojimi rozsiahlymi funkciami poskytuje napriek svojim malým rozmerom veľkú zábavu. Displej 
s pomerom strán 16:9 dokáže bez problémov znázorňovať všetky moderné obsahy. So svojimi 1920 
x 1080 pixelmi disponuje plochá obrazovka HD rozlíšením, ktoré poskytuje vysoko kvalitný obraz. 
Vďaka vybaveniu pre všetky aktuálne spôsoby príjmu signálu nestojí televíznemu pôžitku nič v 
ceste. CI+ slot Vám poskytuje ďalšie možnosti prehrávať na Vašom prijímači MTD1000 rozličné iné 
obsahy.
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MTD1000

Údajový list produktu 24 MTD1000Z
Obraz
Technológia displeja LCD / Direct LED
Pomer strán 16:9
Rozlíšenie [px hor x px vert] 1366 x 768
Uhlopriečka obrazovky [cm] / [inch] 60 / 24
Viditeľná plocha obrazu [dm²] 15,27
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Obnovovacia frekvencia obrazu [Hz] 60
Jas panelu v cd/m² 180
Automatická regulácia jasu (ABC) -
Zorný uhol typ / Reakčný čas typ. ms (GTG) 178° / 8,5
Príjem
Vybavenie tunermi z výroby DVB-C/T2/S2
Integrovaný UHDTV / HDTV •/-
HEVC (H.265) •
CI+ slot 1
Zvuk
Hudobný výkon (Watt) 2 x 3
Integrované reproduktory 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/-/-
Surround / dts Studio Sound™ -/-
Bluetooth® -
Ovládanie
Diaľkové ovládanie / Snímač hlasového vstupu •/-
Snímač prítomnosti v miestnosti -
USB prípoj / Sledovanie TV programu s časovým posunom (Timeshift) -/-
Elektronický programový časopis (EPG) •
Sleep-Timer / Detská poistka / Top-Videotext •/•/•
Prípoje
HDMI / vrátane LINK •/•
USB / Sieťové pripojenie LAN (RJ 45) 1 / -
Digitálny výstup zvuku S/PDIF - optický / koaxiálny -/•
Audio Video in / VGA / pripojenie slúchadiel •/•/•
Audio vstup (analog), Jack/Cinch konektor •/-
Sieťový príkon
Sieťové napätie 100–240V ~ 50/60Hz
Zásobovanie prúdom sieťový prístroj interne / externe / štandardizovane •/-/-
Odber prúdu pri ZAP (SDR) 1 [W] 21
Energetická trieda v stave ZAP (SDR) F
Príkon: pri prevádzke HDR TV [W] /
Energetická trieda HDR /
Príkon v stave pohotovosti [W] /
Príkon v stave VYP [W] < 0,50
Rozmery / hmotnosť
Šírka [cm] 57,0
Výška so / bez stolovej nohy [cm] 36,1 / 32,8
Hĺbka so / bez stolovej nohy [cm] 15,9 / 7,6
Hmotnosť so / bez stolovej nohy [kg] 2,5 / 2,4
Nástenný držiak VESA (ŠxV) [cm] VESA 20 x 10
Všeobecné dáta
EAN 40 57313 022690
Obsah ortuti (v mg) 0
Prístroj obsahuje olovo 2 -
Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru [Roky] 8
Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov [Roky] 7
Minimálna zaručená podpora výrobkov [Roky] 7
Link EPREL podľa nariadenia EÚ https://eprel.ec.europa.eu/qr/1071098

1 stav pri expedícii          2 v zákonmi predpísaných medziach


