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Pressmeddelande 2005-10-24 
 

NetOnNet lanserar HD-TV-klar vägg-TV  
 
NetOnNet utökar sitt sortiment av platta TV-apparater under det egna 
varumärket Andersson med HD-TV-klara Andersson Y70 HD. NetOnNet 
erbjuder, sin vana trogen, sina kunder den senaste tekniken till ett mycket 
konkurrenskraftigt pris. 
 
Andersson Y70 HD är en TV för användare med blicken riktad mot 
framtiden och som ställer mycket höga krav på prestanda och  
funktionalitet. Under den sobert och elegant designade  
ytan i pearl-silver-finish döljer sig en högpresterande  
LCD-TV fullmatad med smarta funktioner och finesser.  
 
Andersson Y70 HD är HD Ready, eller HDTV-klar, vilket  
gör den förberedd för framtidens TV-sändningar. Dessa  
kommer att ge betydligt högre bildkvalitet och detalj- 
rikedom än dagens analoga sändningar. Att Y70 HD är  
HD Ready borgar också för kompabilitet med avan- 
cerade DVD-spelare med DVI/HDMI-utgång för absolut  
bästa möjliga bildåtergivning från digital signalkälla.  
Y70 HD kan även användas som datorskärm och har en  
upplösning på hela 1366 x 768. Gott om anslutningsmöjligheter gör Y70 till ett bra val 
som bildkälla i ett hemmabiosystem.  
 
För att användaren ska ha full valfrihet när det gäller placering av TV:n levereras den 
med både väggfäste och bordsstativ. Y70 HD är mycket lättskött och användarvänlig. När 
TV:n används för första gången söker det automatiska programmeringssytemet (APS) 
upp och sparar alla tillgängliga kanaler. Alla de 100 kanalplatserna kan också namnges. 
Priset för Andersson Y70 HD är 10 990:-.  
 
Tekniska specifikationer för Andersson Y70 HD 
Skärmteknik:   LCD 

Storlek:   32 tum 

Kontrastförhållande:   800:1 

Ljusstyrka :   550cd/m² 

Responstid:   16ms 

Betraktningsvinkel:   170 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-adapter, VGA-
kabel, PC audio-kabel, batterier, bruksanvisning 

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 


