Hugoson 27"
27” LCD TV HU2713

Knivskarpt billede for både
TV oplevelse og for at surfe

Hugosons succes HU2712 er blevet endnu bedre. Efterfølgeren er 27-tommeren Hugoson HU2713. Et TV i absolut
verdensklasse.
Præcis som alle andre Hugoson produkter er TV’et udstyret
med ”LCD+” teknologi for at du altid kan nyde en optimal
billedkvalitet. Udover at HU2713 giver dig en unik TVoplevelse, går det naturligvis aldeles udmærket at anvende
det som dataskærm. Du kan uden problem sidde 1-4 meter
fra skærmen og fortsat læse de mest ﬁnt stillede tekster. Det
åbner en ny verden for alle, som sammen vil surfe på nettet
og lede efter næste feriehotel, nye møbler etc. At spille TVspil eller kikke på digitale feriebilleder bliver en fantastisk
oplevelse.
TV’et har som sin forgænger nye moderne farvekombinationer.
Indvendig skjuler der sig de ﬂeste opgraderinger. Bl.a. nye
videokredse med 3D kamﬁlter og et helt nyt LCD-panel. Med
en kontrast på 600:1 og en lysstyrke på 550 cd/m² giver det
garanteret en enestående oplevelse. TV’et er udstyret med
256 siders Tekst-TV-hukommelse og har en DVI-indgang for
PC eller HDTV. Du kan selvfølgelig fortsat samtidig køre HDTV
eller ”progressiv scan” via en komponentindgang.
En speciel detalje på dit Hugoson TV er, at du kan have unikke
billedindstillinger for hver tilkoblet kilde. Det betyder, at du
slipper for at justere kontrast og lysstyrke, når du skifter
mellem fx TV-signal, PC-billed, DVD-signal etc. TV’et tillader
at du samtidig kan have tilkoblet otte forskellige videokilder.

27" LCD TV HU2713
Krystalklart billede
Takket være unik LCD+ teknologi
Nuancer i mindste detalje
Kontrast 600:1
Flimmerfri billede
Responstid 16 ms
Forberedt for fremtiden
Klarer HDTV
Indbyggede
stereohøjtalere
Med HiFi Surround og
Subwoffer udgang

Hugoson 27" LCD TV HU2713

Opdag forskellene
når du vælger Hugoson!
Tekniske data for 27" LCD TV HU2713
Display-panel

TV størrelse med fod

832 x 477 x 200 mm (bxhxd)

TV størrelse uden fod

832 x 425 x 100 mm (bxhxd)

Vægt

22 kg (uden fod, 16 kg)

Format

16:9

Opløsning

1280 x 720 pixels

Lysstyrke

550 cd/m2

Kontrast

600:1

Betragtningsvinkel

170 grader horisontal/vertikal

Responstid

16 ms (fra “on to on”)

Billede i billede

Ja

Med SWAP-funktion

Tekst-TV

Ja

256 siders hukommelse

Højtalere

Stereo

Indbygget surround med
subwoffer udgang

Signal ind/ud

Video ind

1 x Komposit RCA

S-video ind

1 x DIN 4 pin

Komponent ind

1 x RCA-kontakter Y/Pb/Pr

SCART

2 x Scart (RGB)

RGB ind

1 x D-sub 15 pin
(standard PC-kontakt)

DVI ind (HDCP)

1 x DVI for PC- eller HDTV-signal

Tuner ind

1 x TV-tuner med 256 siders
Tekst-TV hukommelse

Lyd IN RCA kontakter

3 x RCA-kontakter

PC audio ind

1 x 3,5 mm stereokontakt

Audio ud

1 x 3,5 mm stereokontakt

Audio ud (subwoofer)

1 x RCA-kontakt

Farvesystem

PAL/SECAM/NTSC

Video system

PAL/SECAM/NTSC

HDTV

Klarer: 1080i, 720p, 480p, 480i,
576p, 576i (NTSC/PAL)

Sikkerhed/EMC

CE, CUL/UL, CB, BSMI,
FCC Klass B, VCCI

Miljø

Energy star

Signal ud/ind

Kompatibilitet

Normer

Tilbehør

Adapter, VGA PC adapter, videokabel, fjernbetjening,
batterier, brugervejledning, garantibevis

Vægbeslag

På bagsiden har TV’et standard VESA åbning for enkel
vægmontering. Vægbeslag kan du købe hos vores
forhandlere.

Ovenstående speciﬁkationer kan ændres uden forvarsel.
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