
 

LED breedbeeldscherm

Beeldformaat 16:9 breedbeeld

DVD-formaten

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

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

Geïntegreerde drievoudige tuner

Contrastverhouding 3000:1

Helderheidswaarde 300 cd/m²

Reactietijd < 5 ms

Beeld modi 5

2 x 5 W

alphatronicsAUDIO+

Datablad K-Linie I K-19 SBW+

Model K-19 SBW+

BEELD Schermgrootte

Kijkhoek 178° (H) / 178° (V)

Resolutie 1366 x 768 / HD-Ready

19" / 47 cm

alphatronics CIS (Color Improvement System) -

GELUID Muziekvermogen (RMS)

Type beeldscherm

-

Geluidsmodi 5

Geïntegreerde luidspreker •

Stereo geluid •

Bluetooth
®

 bereik 30 m

Afspeelrichting Zender & Ontvanger

alphatronicsONE Controle van alphatronicsONE -

Bluetooth
®

Bluetooth
®

 versie 5.0

HEVC-normen H.264 / H.265

TV / Video systemen PAL, SECAM

TUNER
•

Video codering MPEG-2 / MPEG-4

Automatische zenderzoekloop •

Voorgeïnstalleerde kanalenlijst landspecifiek

TUNER (SAT) CI+ module slot • / Version 2.0

HbbTV •

•

Signaalkwaliteitsindicatie (DVB-S/S2) •

Teletekst (TOP-systeem) •

Nieuw platform

Snel scannen •

LCN (Logische Kanaal Nummering) •

Elektronische programmagids (EPG)

Om de bediening van onze tv-toestellen nog

intuïtiever te maken, hebben we gekozen voor het

bekende en alom populaire besturingssysteem

webOS Hub. Hierdoor kunnen we de alfatronics

kwaliteit die we gewend zijn verder ontwikkelen in

de gebruikersinterface (UI). max. zenders: DVB-S2 4000

PVR PVR functie ontgrendeld -

PROGRAMMA GEHEUGEN Favoriete lijst •

max. zenders: DVB-T/C 500

Timeshift -

EPG / Timer opname - / -

Opname op harde schijf

-

Content Store

Nieuwe winkel, nieuwe mogelijkheden. Via webOS

Hub bieden onze toestellen toegang tot de Content

Store. Alle hier opgeslagen apps zijn speciaal

aangepast aan de omstandigheden van de TV en

de resolutie. Regelmatige updates bieden altijd

maximale veiligheid en innovatie. Alle belangrijke

apps, of het nu gaat om Netflix, Amazon Prime

Video, Disney+ of WOW, zijn hier te vinden.

Bediening via app

Geïntegreerde mediaspeler •

-

AFSPELEN Geïntegreerde DVD-speler -

Ondersteunde DVD-formaten -

AANSLUITINGEN F-aansluiting (SAT) •

IEC-aansluiting (antenne) •

HDMI™ aansluiting

Koptelefoonuitgang (3,5 mm) •

Toslink / SPIDF (Optisch) •

2x

HDMI™: ARC / CEC ondersteuning • / •

AV IN / AV UIT • / -
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RCA IN (Audio/Video) -

Digitaal coaxiale uitgang -

USB-aansluiting (2.0 standaard) / Uitgang (mA) 2x / 1 A (max.)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, afwijkende leveringsomvang en fouten.

In de toekomst kunnen onze tv's ook worden

bediend via de originele LG "ThinQ" app. Via de app

is een virtuele afstandsbediening beschikbaar.

Hiermee kan de tv comfortabel via de smartphone

worden bediend of kan beeld- of videocontent op

de tv worden afgespeeld.



Energielabel

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, afwijkende leveringsomvang en fouten.

TV, afstandsbediening, DVB-T antenne, 12V aansluitkabel

Montagetoebehoren, handleiding

NETWERK WiFi met twee banden - 2,4 GHz/5 GHz • / •

Externe Wifi antenne -

Datablad K-Linie I K-19 SBW+

Model K-19 SBW+
Onze kwaliteitsbelofte…

... de gebruikelijke alphatronics kwaliteit

gecombineerd met de nieuwste innovaties. Ook bij

de volgende generatie van onze tv-toestellen staan

kenmerken, kwaliteit en caravanning centraal.

Vervaardigd in Duitsland en voorzien van panelen

van de hoogste kwaliteit, onderscheidt ook deze

generatie zich. Toegang tot APP Store Content Store

UPDATE OTA (Over The Air) update •

RJ45 (LAN) •

SMART SMART-TV
2 5

webOS Hub

Netrange
1 -

Energie-efficiëntieklasse E

EIGENSCHAPPEN Omgevingsmodus

Handmatige update via USB -

STROOMVOORZIENING Ingangsspanning 10,5 - 30 V DC

Aan/uit schakelaar •

Energieverbruik kWh/1000h 13

Stroomverbruik stand-by < 0.5 W

-

Slaaptimer •

Grafisch OSD-menu Nederlands / meertalig

alphatronics batterij controle -

BESCHERMING Corrosiebeschermde elektronica •

Bescherming tegen omgekeerde polariteit •

ALGEMEEN Afmetingen met voet (B x H x D) 439 x 302 x 175 mm

Ouderlijk toezicht • / via PIN-invoer

Overspanningsbeveiliging •

Energie-etiket Afmetingen

ACCESSOIRES
3

APPROVALS

Product ID K19SBWPLUS

Groothoekpanelen 

van de hoogste kwaliteit
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5
webOS Hub en ThinQ is een handelsmerk van LG Electronics Inc.

2
Streamingdiensten en apps kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de aanbieder worden gewijzigd of stopgezet. 

De beschikbaarheid van streamingdiensten verschilt per regio.

1
Producten met Netrange zijn onder andere NetFront Browser BE van ACCESS Co. Ltd. ACCESS, het ACCESS Powered logo en NetFront 

zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ACCESS Co. Ltd. in Japan, de VS en/of andere landen.

3
Accessoires kunnen enigszins variëren afhankelijk van de regio, dealer of uitrustingsvariant.

4
Google

®
 en Android

®
 zijn handelsmerken van Google Inc.

Andere vermelde namen of benamingen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

Kleur behuizing antraciet geborsteld

VESA standaard 100 x 100 mm

Afmetingen zonder voet (B x H x D) 439 x 262 x 54 mm

Gewicht (met/zonder voet in kg) 2.80 kg / 2.60 kg

CE, ECE-R10

EAN CODE

Intern artikelnummer 990761

EAN 4260037134291

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Inclusief gepatenteerde PRO CAR 

verbindingskabel voor een veilige 

grip in het voertuig.


