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Hvad er STN - Ti-STN - TFT ACTIVE MATRIX?
STN
Skønt det er baseret på det Twisted
Nematic (TN) system, giver den høje-
re kvalitet flydende krystalmolekyler
ved Super Twisted Nematic (STN)
system tre gange højere kontrast og
flere hundrede ekstra scannings lini-
er. Resultatet er en LCD skærm med
en mere klar opløsning og en større

betragtningsvinkel end tidligere
muligt.

Ti-STN
Baseret på STN systemet, men for-
synet med et bedre farvefilter og
kontrastforbedring (+50%) giver det
en bedre detaljeopløsning (+30%).

TFT ACTIVE MATRIX 
TFT betyder "thin-film transistor" og
refererer til et flydende krystalsy-
stem som bruger disse transistorer
til at kontrollere hver enkelt pixel.
Resultatet er meget højere kontrast
og gengivelse af fine detaljer som er
på højde med billedkvaliteten på de
bedste TV-billedrør.

Casio LCD-TV R

Casio EV-660 3,0" TFT
"Lomme TV" i topkvalitet.
3,0" TFT farveskærm giver skarpe
og kontrastfulde TV-billeder i en kva-
litet ikke set tidligere fra denne type
TV. Billedstørrelsen og skarpheden
gør det muligt at læse undertekster
uden problemer. EV-660 er i smart
sølvgråt design, og frontvendt højtt-
taler under skærmen sikrer god lyd.
Features:
• 3,0 TFT Active Matrix System 
• Hovedtelefon udgang

• Vægt 240 g.
• Antirefleks skærm
• Teleskop antenne
• Audio/video indgang
• 4 stk. AA batterier
• Ca. 3 timers driftstid v. batterier
• UHF/VHF
Options:
• 230v adapter ADK-65G
• 12v biladapter CAK-65J
• Audio/video kabel AV-C1

Casio LCD-TV Excl. moms Incl. moms

TV-880 2,3" skærm (TI-STN), videoindgang 879,20 1.099,00
EV-2500* 2,5" skærm (TFT), FM/AM radio, videoindgang 1.199,20 1.499,00
EV-550 2,5" skærm (TFT), videoindgang 1.599,20 1.999,00
EV-660 3,0" skærm (TFT), videoindgang 1.999,20 2.499,00
TV-8700* 4,0" skærm (STN), videoindgang, PAL/SECAM 2.799,20 3.499,00
*så længe lager haves.

Tilbehør til LCD-TV Excl. moms Incl. moms

ADK-65G 220V adapter for LCD-TV (dog ikke TV-8700) 136,00 170,00
ADK-1200 220V adapter for TV-8700 220,00 275,00
AV-C1 audio/videokabel for LCD-TV 100,00 125,00
CAK-65J bil adapter for Casio LCD-TV (dog ikke TV-8700) 220,00 275,00
CAK-1200 bil adapter for TV-8700 172,00 215,00
Casio Ant antenneadapter for ekstern antennetilslutning 20,00 25,00

Casio EV-550 2,5" TFT
Lille og handy LCD TV i topkvalitet.
Casio EV-550 er en ny og forbedret
model som erstatter EV-510. Bl.a.
med antirefleks farveskærm, som
gør billedet mindre følsomt over for
udefra kommende lys. Også desig-
net er ført up to date med nye kabi-
netsfarver i sølv og sort, med tuning
knapper i chrom.
Features:
• 2,5” TFT Active Matrix System 
• Hovedtelefon udgang

• Vægt 180 g.
• Teleskop antenne
• Indbygget højttaler
• Audio/video indgang
• 3 stk. AA batterier
• Ca. 3,5 timer driftstid 

v. batterier
• UHF/VHF

Options:
• 230v adapter 

ADK-65G

• 12v biladapter 
CAK-65J

• Audio/video 
kabel 
AV-C1


