
Y300 Series

SM

Универсален нов телевизор за изключителни ТВ моменти
Серията Y300 е с качество на най-високо ниво в LED TV технологията. Ясни изображения 
с висока резолюция и отличен звук осигуряват оптимално удоволствие при гледане. 
Различни функции, като EPG, списък с любими канали и личен редактор на канали формират 
перфектната персонализирана развлекателна система - Серията Y300 е с вграден троен тунер. 
Изключителната обработка на изображението и оптимизацията вършат останалото.

LED TV с DVB-T/T2/C/S/S2
32”

  Вграден DVB-T/T2/C/S/S2 тунер
  USB за мултимедия
  100 Hz Image Quality Rati o
  CI+ слот за условен достъп до платени канали
  Блестящи цветове и голяма цветова гама

  Изключителен контраст и реалистични картини
  Острота и плавност на движещи се образи
  Електронен програмен справочник (EPG) 
  Списък с любими канали
  Родителски контрол, Телетекст
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LED TV с DVB-T/T2/C/S/S2
32”

 SRT 32HY3003

КАРТИНА
Резолюция 1366x768 (HD)
Image Quality Ratio (IQR) 100 Hz
Честота 60 Hz
HEVC H.265 x
Яркост (cd/m²) >220 nits
Контраст 3000:1

ПРИЕМАНЕ  
DVB-T/MPEG-4 x
DVB-T2 x
DVB-C*/MPEG-4 x
DVB-S/S2/MPEG-4 x
CI+ x

УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
USB мултимедия x
EPG** x
Списък с любими канали x
Телетекст x
Редактор на канали x
Меню & Заключване на панела Заключване на клавиатурата/Заключване на системата
Родителски контрол x
Хотел режим x
Sat.: DiSEqC 1.0 x

СВЪРЗАНОСТ  
HDMI 2
USB 2
Скарт 1
PC вход (през VGA) 1
PC аудио вход 1
S/PDIF 1
Слушалки 1
ANT вход (IEC наземна/кабел) 1
SAT вход (F Sat) 1
CI слот 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
Цвят Черно
Размер на екрана (cm/inch) 80/32"
Размер (WxDxH) в mm 733 x 162 x 471
Размер (WxDxH) в mm (без стойката) 733 x 92 x 433.5
Тегло в kg 4,6
Тегло без стойката в kg 4,5
Консумация на енергия при работа (max./typ.) 55 W / 41 W
Консумация на енергия в режим на изчакване <0.5 W
Енергиен клас A
Фиксирана стойка x
За монтаж на стена в mm (не е включено) 200x100
EAN 9120072370144

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. HDMI, логото HDMI и High-Defi niti on 
Multi media Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни. 
Всички имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.
© STRONG 2017. Всички права запазени.

* 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


