32LFA69D
Potrzebujesz telewizor do niedużego salonu, a może do
sypialni?
Manta 32LFA69D to idealny telewizor do sypialni lub pokoju dziecka. Dzięki zastosowaniu matrycy o rozdzielczości
FullHD (1920 x 1080) możesz oglądać wyświetlany obraz już z odległości 140 centymetrów. Dzięki zastosowaniu
nowego systemu operacyjnego Android 9, możesz w łatwy sposób przeglądać na telewizorze zawartość stron
internetowych czy oglądać filmy z You Tube czy Netflix’a bez konieczności kłopotliwego podpinania komputera. Jego
kompaktowy rozmiar oraz możliwość zawieszenia na ścianie sprawiają, że idealnie sprawdzi się nawet w niedużym
pokoju.

Twój smartfon na dużym ekranie.
Dzięki funkcji E-Share, możesz bezprzewodowo wyświetlić na ekranie telewizora multimedialną zawartość Twojego
smartfonu lub komputera. Teraz komfortowo obejrzysz zrobione przez siebie zdjęcia, wyświetlisz nagrany film lub
pograsz w grę. Dodatkowo funkcja E-Share może zamienić twój smartfon w pilot, myszkę czy klawiaturę. Już nigdy nie
będziesz musiał szukać pilota.

Nie potrzebujesz dodatkowych głośników.
Na pokładzie naszego telewizora znajdują się dwa głośniki o łącznej mocy aż 8 watów RMS. Dzięki nim uzyskasz bardzo
dobrej jakości dźwięk stereofoniczny, nawet bez użycia dodatkowych głośników. Wszystkie dialogi oraz efekty
dźwiękowe w filmach będą doskonale odwzorowane. Jeśli jednak zechcesz podłączyć do telewizora zestaw kina
domowego, to możesz to zrobić za pomocą cyfrowego wyjścia coaxial’nego SPDIF.

Obraz czysty jak łza.
Dzięki wbudowanym tunerom DVB-T2/T/C masz możliwość odbierania sygnału cyfrowej telewizji naziemnej jak i
kablowej. Dzięki rozdzielczości HD matrycy LCD obraz telewizyjny zawsze będzie bardzo dobrej jakości. Natomiast
złącza HDMI i USB umożliwią Ci podłączenie zewnętrznych urządzeń cyfrowych takich jak: laptop, odtwarzacza DVD/
BlueRay czy pendrive. Nie będziesz musiał przełączać już żadnych kabli.

Dane techniczne
PRZEKĄTNA EKRANU:
TYP EKRANU:
ROZDZIELCZOŚĆ:
CZAS REAKCJI MATRYCY:
SYSTEM ODBIORU TC:
FORMAT OBRAZU:
KONTRAST STATYCZNY:
SYSTEM DŹWIĘKU:
SYSTEM ODBIORU DZWIEKU:
GNIAZDA:

32"/80 cm

ANDROID:

DLED

STANDARD VESA:

1920x1080 (FHD)

ZUZYCIE ENERGII W TRYBIE
STANDBY:

8,5 ms

ZUŻYCIE ENERGI W TRYBIE ON:

DVB-C/T/T2

ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII:

16:9

KLASA ENERGETYCZNA:

3000:1
BG, DK, I, L/L’,MN, NICAM/A2
B/G, D/K,I
Coaxial x1, RF x1, USB x2,
Earphone x1, HDMI x2, VGA
x1, Mini YPbPr in x1, PC
Audio in x1, Mini AV x1, RJ45
x1
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WYMIAR Z PODSTAWA:
WYMIARY BEZ PODSTAWY:
WAGA:
ZASILANIE:
AKCESORIA W ZESTAWIE:

903089 905578

9.0
200x100
< 0,5W
36W
52kWh
A
729.7 x 200.5 x 468.1
729.7 x 84.2 x 429.9
3.5kg
AC 180-240V 50/60Hz
Pilot x1, Baterie x2 ,
Instrukcja obsługi x1, Karta
gwarancyjna x1

