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Menu Optie Aanpassingen / configuraties (alternatieven)

Instellingen

O
verige instellingen

Kleur matrix

Selecteert de beeldresolutie van via component of HDMI aangesloten 
apparaten.

 ● Alleen voor invoerbronnen HDMI / YPbPr
 ● Alleen gebruikt met videosignaal 480p of 576p

AV-kleursysteem

Selecteer optioneel kleursysteem gebaseerd op videosignalen in AV-
modus.
[Auto] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]

 ● Alleen voor AV-invoerbron

Automatisch in Stand-by

Bepaalt hoe lang de tv ingeschakeld blijft wanneer het toestel niet 
bediend wordt  [Uit] / [2] / [4] (uur)

 ● De tijdteller wordt teruggezet als de ingang automatisch wordt 
overgeschakeld met een aangesloten apparaat.

 ● Een melding verschijnt 3 minuten voordat het toestel in de standby-
stand gaat.

Energiebesp.functie Vermindert de helderheid van het beeld om energie te besparen 
[Uit] / [Aan]

16:9 beeldscan

Bepaalt hoe het beeld op het scherm wordt weergegeven  [Uit] / [Aan]
[Aan]:

Vergroot het beeld om de rand te verbergen.
[Uit]:

Geeft het beeld in de oorspronkelijke grootte weer.
 ● Selecteer [Aan]  als u aan de rand van het scherm ruis opmerkt.
 ● Deze functie is beschikbaar wanneer de beeldverhouding is ingesteld 

op [16:9].
 ● Deze	functie	kan	zowel	voor	SD	(Standard	Definition)	als	HD	(High	
Definition)	worden	opgeslagen	in	het	geheugen.

Tijdzone

Past de tijd automatisch aan.
 ● De tijd wordt aangepast op basis van GMT.
 ● Stel in op [Auto] als u de tijd automatisch wilt aanpassen op basis 

van uw regio.

 ● In de stand [Mediaspeler] wordt een ander menu weergegeven.
 ● U kunt alleen beschikbare opties selecteren.

Specificaties
Productkaart

Producent Panasonic Corporation

Modelnr. TX-L19XM6E TX-L24XM6E

Stroomvoorziening 220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Energie-efficientieklasse A A

Zichtbare schermdiagonaal 47cm / 19 inch (diagonaal) 60cm / 24 inch (diagonaal)

Elektriciteitsverbruik in de 
gebruiksstand 17 W 24 W

Jaarlijks energieverbruik*1 25 kWh 35 kWh

Nominaal energieverbruik 24 W 32 W

Elektriciteitsverbruik in de 
slaapstand*2 0,3 W 0,3 W

Schermresolutie 1.366 (B) × 768 (H) 1.366 (B) × 768 (H)

*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze
gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier
waarop de televisie wordt gebruikt.

 *2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.




