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TELEWIZOR 32" MANTA
LED3204
Cena

599,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

004175

Kod producenta

LED3204

Kod EAN

5907377863977

Producent

MANTA

Przekątna ekranu

32"

Rozdzielczość

HD Ready

Klasa energetyczna

A

Typ

LED

Opis produktu
Manta LED3204 to nowoczesny telewizor FULL HD wyposażony
w ekran o rozdzielczość 1366 x 768 pikseli i przekątnej 31,5
cali. Elegancki wygląd i doskonałe parametry sprawiają, że
telewizor jest idealnym rozwiązaniem do sypialni, czy pokoju
nastolatka. Wejście VGA umożliwia wykorzystanie telewizora
jako monitora PC, dzięki temu oszczędzimy miejsce.

Wbudowany tuner DVB-T/C MPEG4 pozwala na odbiór
naziemnej telewizji cyfrowej lub cyfrowej telewizji kablowej.
Dzięki złączu HDMI możemy do telewizora podłączyć na
przykład odtwarzacz DVD lub Blu-Ray, czy nowoczesną konsolę
do gier. Gniazdo USB umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki i
zdjęć bezpośrednio z pamięci przenośnych.

Producent
Gwarancja
Ekran:
przekątna ekranu
rozdzielczość nominalna
format obrazu
częstotliwość odświeżania
technologia 3D
technologia wykonania
kontrast
kontrast dynamiczny
jasność
czas reakcji plamki
kąt widzenia poziom
kąt widzenia pion
Dźwięk:
moc głośników
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Manta
2 lata w serwisie zewnętrznym
32 cali (81 cm)
1366 x 768 piksele
16:09
50 Hz
brak
LCD - LED
3000:01:00
3000000:1
200 cd/m²
6.5 ms
178 stopnie
178 stopnie
2 x 10W

Producent
system dźwięku
Łączność i złącza:
liczba złącz HDMI
liczba złącz USB
pozostałe złącza

wbudowany tuner
Funkcje:
telegazeta
Dane fizyczne:
kolor obudowy
szerokość
wysokość
głębokość
wysokość bez podstawy
głębokość bez podstawy
standard VESA
Efektywność energetyczna:
klasa energetyczna
pobór mocy w trybie czuwania
maksymalny pobór mocy
zasilanie

TELEWIZOR 32" MANTA LED3204
Akcesoria
Instrukcja obsługi
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Manta
Dolby Digital Plus
2
1
gniazdo słuchawkowe
Common Interface (CI)
wyjście audio cyfrowe
VGA
Eurozłącze (Scart)
DVB-C (cyfrowy kablowy)
DVB-T (cyfrowy naziemny)
tak
czarny
730 mm
470 mm
203 mm
434.5 mm
75 mm
200 x 100
A
0.5 W
56 W
220 - 240 V 50/60 Hz

