
C200 Series

HEVC
decoder

Страхотно High Definition развлечение всеки ден 
Семплият и елегантен дизайн на C200 STRONG серията е създаден за всички домове. Наслаждавайте 
се на богати цветове и прецизни детайли благодарение на висококачественото High Definition 
изображение. Изживейте възможно най-доброто телевизионно забавление с реалистично звуково 
изживяване.Възпроизвеждайте любимата си музика, снимки и видеоклипове на телевизионния екран, 
като използвате вградения USB порт. Разбира се, както при всички STRONG телевизори, е включен 
и троен тунер, така че можете да се насладите на безплатна телевизия или просто да използвате 
допълнителния слот CI за платена телевизия.

LED TV c DVB-T2/C/S2
32”

	� Вграден DVB-T2/C/S2 тунер
	� CI слот за условен достъп до платени канали
	� USB за мултимедия
	� Изключителен контраст и 

реалистични картини
	� Image Quality Ratio 100

	� Електронен програмен справочник (EPG) 
	� Блестящи цветове и голяма цветова гама
	� Острота и плавност на движещи се образи
	� Списък с любими канали
	� Родителски контрол, Телетекст
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LED TV c DVB-T2/C/S2
32”

* DVB-C е достъпно само в някои страни и за някои оператори. За някои оператори, е необходим абонамент и условен достъп. За повече 
информация, моля обърнете се към вашия оператор.
** В зависимост от сигнала

Правото на технически промени. В резултат на продължаващи проучвания и разработки на техническите спецификации, дизайнът и 
външният вид на продуктите, може да се променят. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са 
регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories. Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI 
(HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати 
и други държави. Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
© STRONG 2021. Всички права запазени.

SRT 32HC2003 
КАРТИНА
Резолюция 1366 x 768 (HD)

Ъгъл на гледане 178/178 (typ.)

Image Quality Ratio (IQR) 100

Честота 50-60 Hz

Яркост (cd/m²) 180 cd/m²

Време за реакция (в ms) 8.5

Контраст 3000:1 typ.

ПРИЕМАНЕ
DVB-T2/ HEVC H.265 z

DVB-C*/MPEG-4 z

DVB-S2/MPEG-4 z

CI z

HEVC265 50 p z

УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
USB мултимедия z

EPG** z

Списък с любими канали z

Телетекст z

Субтитри z

Редактор на канали z

Родителски контрол z

Хотел режим z

Sat: DiSEqC 1.0 Sat: DiSEqC 1.0

СВЪРЗАНОСТ
HDMI 2.0 2

HDMI 2.0 (ARC) 1

USB 2

Скарт 1

AV IN 1

Слушалки 1

S/PDIF оптичен

ANT вход (IEC наземна/кабел) 1

CI слот 1

АКСЕСОАРИ
Дистанционно z

Батерии 2x AAA

Стойка 2 крака за стойка, BB4X18 x 4 винта

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Цвят черно

Размер на екрана (cm/inch) 80/32"

Размер (WxDxH) в mm 729.91 * 160.9 * 468.9

Размер (WxDxH) в mm (без стойката) 729.9*83.1*426.7

Тегло в kg 3.7

Тегло без стойката в kg 3.6

Консумация на енергия при работа (max./typ.) 60 W/ 41 W

Консумация на енергия в режим на изчакване < 0.5W

Енергиен клас F

Фиксирана стойка z

За VESA монтаж на стена в mm (не е включено) 100 x 100

EAN 9120072372469


