
 

Karta produktu SLA-Linie I SLA-24 DSBW+

Model SLA-24 DSBW+

OBRAZ Rozmiar ekranu

Kąt widzenia 178° (H) / 178° (V)

Rozdzielczość 1920 x 1080 / Full-HD

24" / 60 cm

Typ wyświetlacza Szeroki ekran LED

Format obrazu panoramiczny 16:9

Czas odpowiedzi < 5 ms

Tryby obrazu 5

Współczynnik kontrastu 1000:1

Jasność 300 cd/m²

Zintegrowany głośnik •

Dźwięk stereo •

alphatronics CIS (system poprawy kolorów) •

DŹWIĘK Wyjście muzyczne (RMS) 2 x 5 W

alphatronicsONE Sterowanie alphatronicsONE -

Bluetooth
®

Wersja Bluetooth
® 5.0

alphatronicsAUDIO+ •

Tryby dźwięku 5

TUNER TV Zintegrowany potrójny tuner
•

(DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)

Kodowanie wideo MPEG-2 / MPEG-4

Zasięg Bluetooth
® 30 m

Kierunek odtwarzania nadajnik i odbiornik

TUNER SAT (SOB) Gniazdo modułu CI+ • / Wersja 2.0

HbbTV •

Standardy HEVC H.264 / H.265

Systemy telewizyjne / wideo PAL, SECAM

Szybkie skanowanie •

LCN (logiczne numerowanie kanałów) •

Automatyczne skanowanie kanałów •

Preinstalowana lista kanałów zależnie od kraju

•

PAMIĘĆ PROGRAMÓW Ulubiona lista •

Maks. stacje: DVB-T/C 500

Nowa platforma Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) •

Aby obsługa naszych telewizorów była jeszcze

bardziej intuicyjna, zdecydowaliśmy się na

wykorzystanie znanego i powszechnie popularnego

systemu operacyjnego WebOS Hub. To pozwala

nam dalej rozwijać jakość alphatronics, do której

byliśmy przyzwyczajeni w interfejsie użytkownika

(UI).

Wskaźnik jakości sygnału (DVB-S/S2) •

Telegazeta (system TOP)

Przesunięcie w czasie -

Content Store EPG / nagrywanie z timerem - / -

Maks. stacje: DVB-S2 4000

PVR Funkcja PVR odblokowana -

Formaty DVD

(CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG)
•

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny •

Nowy sklep, nowe możliwości. Za pośrednictwem

WebOS Hub nasze urządzenia oferują dostęp do

Content Store. Wszystkie przechowywane tutaj

aplikacje są specjalnie dostosowane do warunków

telewizora i rozdzielczości. Regularne aktualizacje

zawsze zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i

innowacyjność. Wszystkie ważne aplikacje,

niezależnie od tego, czy są to Netflix, Amazon

Prime Video, Disney+ czy WOW, znajdziesz tutaj.

Nagrywanie na dysk twardy -

ODTWARZANIE Zintegrowany odtwarzacz DVD •

Obsługiwany rozmiar DVD standardowy rozmiar

Gniazdo HDMI
™ 2x

Sterowanie za pomocą aplikacji HDMI
™

: obsługa ARC/CEC • / •

PORTY Złącze F (SAT) •

Złącze IEC (antena) •

Wejście RCA (audio/wideo) -

Cyfrowe wyjście koncentryczne -

W przyszłości naszymi telewizorami będzie można

również sterować za pomocą oryginalnej aplikacji

LG „ThinQ”. Wirtualny pilot jest dostępny za

pośrednictwem aplikacji. Dzięki temu można

wygodnie sterować telewizorem za pomocą

smartfona lub odtwarzać zdjęcia lub filmy na

telewizorze.

AV IN / AV OUT • / -

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) •

Toslink / SPDIF (optyczny) •

Gniazdo USB (standard 2.0) / Wyjście (mA) 2x / 1 A (max.)

Zastrzega się możliwość zmian technicznych, różnych zakresów dostawy i pomyłek. © Copyright by alphatronics Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 Strona 1 z 2



Energielabel

A

B

C

D

E

F

Karta produktu SLA-Linie I SLA-24 DSBW+

Model SLA-24 DSBW+
Nasza obietnica jakości…

SMART Platforma SMART
2 5

webOS Hub

Netrange
1 -

... zwykła jakość alphatronics połączona z

najnowszymi innowacjami. W przypadku nowej

generacji naszych telewizorów nacisk pozostaje na

funkcje, jakość i karawaning. Ta generacja,

wyprodukowana w Niemczech i wyposażona w

panele najwyższej jakości, również się wyróżnia.

SIEĆ Dwuzakresowe Wi-Fi - 2,4 GHz / 5 GHz • / •

Zewnętrzna antena Wi-Fi •

RJ45 (LAN) •

Ręczna aktualizacja przez USB -

ZASILANIE Napięcie wejściowe 10,5 - 30 V DC

App Store Content Store

AKTUALIZACJA Aktualizacja OTA (Over The Air) •

Zużycie energii w trybie czuwania < 0.5 W

Klasa efektywności energetycznej E

Przełącznik włącz / wyłącz •

Zużycie energii kWh/1000h 18

Graficzne menu OSD polski / wielojęzyczny

Kontrola rodzicielska • / za pomocą kodu PIN

FUNKCJE Tryb Ambient -

Wyłącznik czasowy •

Ochrona przed wysokim napięciem •

Ochrona przed odwrotną polaryzacją •

OCHRONA Elektronika zabezpieczona przed korozją •

Kontrola baterii alphatronics -

Waga (z/bez podstawy w kg) 4.30 kg / 4.10 kg

Kolor obudowy antracyt szczotkowany

OGÓLNE Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.) 552 x 395 x 175 mm

Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł.) 552 x 360 x 50 mm

Panele szerokokątne 

najwyższej jakości

CERTYFIKATY

ID produktu SLA24DSBWPLUS

Standard VESA 100 x 100 mm

AKCESORIA
3 Telewizor, pilot, antena DVB-T, kabel do zapalniczki samochodowej 12V,

Akcesoria montażowe, instrukcja obsługi

CE, ECE-R10

EAN KOD

Wewnętrzny numer pozycji 990775

Etykieta energetyczna Wymiary

EAN 4260037134437

100 mm

100 mm

226 mm

226 mm

90 mm

170 mm
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1
Produkty z Netrange obejmują przeglądarkę NetFront BE firmy ACCESS Co. Ltd. ACCESS, logo ACCESS Powered i NetFront są znakami towarowymi lub 

zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ACCESS Co. Ltd. w Japonii, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

3
Akcesoria mogą się nieznacznie różnić w zależności od regionu, sprzedawcy lub wariantu wyposażenia.

4
Google

®
 i Android

®
 są znakami towarowymi firmy Google Inc.

5
webOS Hub i ThinQ są znakami towarowymi firmy LG Electronics Inc.

Inne wymienione nazwy lub oznaczenia mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

2
Usługi przesyłania strumieniowego oraz aplikacje mogą zostać zmienione lub wycofane przez dostawcę bez powiadomienia. 

Dostępność usługi przesyłania strumieniowego różni się w zależności od regionu.

Wysokiej jakości kabel połączeniowy

Zawiera opatentowany kabel 

połączeniowy PRO CARconnection 

zapewniający pewne trzymanie w 

pojeździe.


