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AVTEX serie 9
Under de senaste 25 åren har Avtex tillverkat 
högkvalitativa bildskärmar med tidlös design till länder runt 
om i Europa.  Avtex serie 9 är definitivt inget undantag. 
Den breda betraktningsvinkeln i kombination med den 
högupplösta HD-bilden ger en upplevelse som är både 
påtaglig och färgsprakande. Att serie 9 dessutom kommer 
klar för Canal Digitals satellitsändningar gör användandet 
än mer enkelt.
Avtex serie 9 har fått en helt ny design, som med sin 5mm 
smala ram i borstad aluminium framstår som en modern 
väggdekoration.

AQT & Canal Digital
Avtex tv har funktionen AQT för de marksända kanalerna.
AQT är ett tuning system som söker igenom alla tillgängliga
TV- och radiostationer med endast ett tryck på 
fjärrkontrollen.
Naturligtvis har Avtex även 5v spänningsmatning till 
elektroniska antenner.
Avtex är också klar för Canal Digital, vilket medför att du på 
10s byter ut och uppdaterar kanallistan för 
satellitmottagning.

Soundbar
Avtex soundbar är framtagen för att ge er kunder största 
möjliga upplevelse vid tv-tittandet.
Med sitt fantastiska ljud och med de 
anslutningsmöjligheter Avtex erbjuder, kommer denna 
soundbar att överraska er.
Anslutning kan ske via HDMI, Coax, 3,5mm eller varför inte 
via Blåtand!
Ja du kan ansluta din mobiltelefon och streama din 
favoritmusik eller varför inte en ljudbok.
Trots detta, så förbrukar inte Avtex soundbar mer än 0,75A 
på 12 volt! vid full volym! 

L 199 DRS L 219 DRS L 249 DRS-PRO L 329 TRS
Art nr 4055 4056 4057 4058
Storlek 19,5" 21,5" 24" 32”
Matningsspänning (V) 12/24 eller 230
Upplösning 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Betraktningsvinkel 176°H 176°V 178°H 178°V 178°H 178°V 178°H 178°V
Digitalbox Ja (DVB-T2, DVB-S2 HD
VESA Standard Ja
Ingångar / Utgångar 2xHDMI/2xUSB/phono/headphone/mini AV in/RCA in/co-axial audio-out
Högtalare 2x5W
Energiklass B
Årlig energiförbrukning i kWh/år 33 36 43 46
Storlek BxHxD (mm)
Utan fot
Med fot

449x259x46
449x278x46

492x289x47
492x308x47

534x311x47
534x334x47

730x432x61
730x472x61

Vikt (kg) 2,7 3,1 3,5 5,6


