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Pressmeddelande 2006-01-11 
 
Nyhet från NetOnNet - TV med inbyggd digital-mottagare  
 
NetOnNet lanserar en 32 tums LCD vägg-TV med inbyggd digital-TV-mottagare 
under det egna varumärket Andersson. Modellen är dessutom HDTV-klar och 
heter Andersson Y80 HD Digital.  
 
Den inbyggda digital-TV-mottagaren gör att man kan ta emot digital-TV direkt  
genom antennuttaget på precis samma sätt som med analoga sändningar.  
Den stora fördelen är att man slipper ha en extra box och dubbla  
fjärrkontroller för att kunna titta på de marksända digital-TV- 
sändningarna.   
 
Andersson Y80 HD Digital är dessutom klar för att ta emot  
HDTV-signal som gör att man får ännu bättre bildkvalitet än 
vid dagens sändningar. Y80 HD Digital har en upplösning på  
1366x768 pixlar.  
 
Det finns gott om anslutningsmöjligheter såsom 2 scartkontakter med RGB-stöd, S-
videoingång, A/V-ingång och VGA-ingång som gör att den även går att använda som 
datorskärm. Y80 HD Digital är även utrustad med DVI-ingång med HDCP-stöd för 
möjlighet till digital anslutning med suverän bildkvalitet från enheter med DVI eller 
HDMI-utgång (via adapter). Perfekt för HDTV-dekoders, DVD-spelare, datorer eller 
spelkonsoller som XBOX 360. Priset för Andersson Y80 HD Digital är 12 990:-.  
 
Tekniska specifikationer för Andersson Y80 HD Digital 
Skärmteknik:   LCD 

Storlek:   32 tum 

Kontrastförhållande:   1000:1 

Ljusstyrka :   550cd/m² 

Responstid:   8ms 

Betraktningsvinkel:   176 grader 

Format:   16:9 

Text-TV:   Ja (Fast Text, 10 sidors minne) 

Ljudsystem:   Nicam Stereo 

Menysystem/OSD:   Ja 

Upplösning:   1366x768 (16:9) 

Bildsystem:   MultiSystem (PAL, Secam, NTSC) 

Insomningstimer:   Ja 

Ingångar:   
2xScart (RGB-kompatibla), komponentvideo via adapter, S-video, A/V, VGA, DVI (HDCP-kompatibel), 
PC-audio, antenn 

Utgångar:   RCA ut, hörlursuttag 

Högtalareffekt:   2x8 Watt 

Medföljande Tillbehör:   
Fjärrkontroll, bordsstativ, väggfäste, komponent till VGA-kabel, VGA-kabel, PC audio-kabel, 3,5 mm till 
2xRCA-kabel, batterier, bruksanvisning 

Effektförbrukning (Normal/Standby):   180 W / <3 W 

Vikt:   17 kg (exkl. stativ), 19 kg (inkl. stativ) 

Mått i mm (BxHxD):   915x516x109 (exkl. stativ), 915x547x255 (inkl. stativ) 

 
Mer information om produkterna finns på www.netonnet.se. Högupplösta bilder finns 
under press/Finansinfo. För ytterligare information kontakta Roger Halvarsson, NetOnNet 
på telefon 033-488 479 eller mobiltelefon 0704-888 822. Pressmeddelandet finns också 
tillgängligt på www.netonnet.se 


