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Ekran Full HD – idealny wybór
Manta 40LFA59L to telewizor wyposażony w 40-calowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920×1080 pikseli) mogący
wyświetlić 16,7 mln kolorów. Wysoki kontrast statyczny i dynamiczny czynią z niego idealne rozwiązanie do oglądania
audycji telewizyjnych czy grania na konsoli. Odpowiednio dobrane parametry zapewniają wyraźny, pełen detali obraz i
realistyczne odwzorowanie kolorów. Wbudowane 10-watowe, stereofoniczne głośniki umożliwiają uzyskanie czystego,
mocnego dźwięku, a system Dolby Digital Plus to gwarancja prawidłowego odwzorowania efektów dźwiękowych
zgodnie z zamierzeniami twórców filmu. Całość składa się na produkt, który zapewni widzom pełne, realistyczne i
niezapomniane wrażenia.

Android 7 – nieograniczone możliwości
Telewizor Manta 40LFA59L działa pod kontrolą systemu Android 7.1, który zapewnia niemal nieograniczone możliwości
rozszerzania funkcjonalności. Wbudowane 4 GB pamięci flash i 1 GB pamięci operacyjnej pozwalają na instalację
dodatkowych aplikacji. Odtwarzanie treści multimedialnych z internetu czy przeglądanie na ekranie urządzenia stron
WWW jest możliwe dzięki wbudowanemu w telewizor modułowi Wi-Fi, który łączy się z domową siecią. Ulubione
programy obsługiwać można za pomocą pilota zdalnego sterowania znajdującego się w komplecie lub poprzez
podłączoną do jednego z portów USB, dodatkową, bezprzewodową klawiaturę czy myszkę.

Wszystko czego potrzebujesz
Czterdziestocalowy model 40LFA59L oferuje wszystko czego można oczekiwać od telewizora – bardzo dobrą jakość
obrazu i dźwięku, obsługę Dolby Digital Plus dla zapewnienia wrażeń dźwiękowych zgodnych z zamierzeniami
twórców filmów czy interfejs sieci bezprzewodowej umożliwiający podłączenie urządzenia do internetu i dostęp do
niezliczonej ilości cyfrowych treści. Ponadto sprzęt wyposażony jest w tunery do odbioru cyfrowej telewizji w
standardzie DVB-C/T/T2, co oznacza możliwość wykorzystania nie tylko do oglądania telewizji naziemnej, ale także

kablowej. Trzy interfejsy HDMI pozwalają podłączyć np. tuner satelitarny, konsolę do gier, kamerę wideo czy komputer.
Dla starszych urządzeń (np. magnetowidów) przeznaczone jest złącze YPbPR. Wszystkie podzespoły mieszczą się w
obudowie o grubości zaledwie 83 mm, którą – dzięki standardowym otworom montażowym VESA 200x100, łatwo da
się zamontować na ścianie.

Aktualizacja Softu
Poniższy soft aktualizuje:
Tłumaczenie OSD
Aplikację Player
Naprawia Netflix
Instrukcja aktualizacji:
Przygotować czysty pendrive sformatowany w FAT32.
Rozpakować pliki następnie przegrać na pendrive do katalogu głównego.
Wyłączyć telewizor z sieci (wyjąć wtyczkę z kontaktu i poczekać aż zgaśnie dioda).
Podłączyć pendrive do TV.
Włączyć wtyczkę do kontaktu. Poczekać, aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Na ekranie telewizora pojawi się
okno postępu aktualizacji.
Po osiągnięciu 100% można wyjąć pendrive USB i wyłączyć TV.
Po uruchomieniu należy ponownie skonfigurować TV

Plik do ściągnięcia znajduje się tutaj: Aktualizacja Softu
Dane techniczne
PRZEKĄTNA EKRANU:
TYP EKRANU:
ROZDZIELCZOŚĆ:
CZAS REAKCJI MATRYCY:
SYSTEM ODBIORU TC:
ANDROID:
RAM FLASH:

40"/102 cm
DLED
1920x1080 (FHD)

REDUKCJA SZUMÓW:
TELEGAZETA:
GNIAZDA:

8 ms
DVB-C/T/T2
7.1

STANDARD VESA:
JEZYKI:

1/4GB

PRZEGLADARKA INTERNETOWA:

Tak

FORMAT OBRAZU:

16:9

JASNOŚĆ:

200 cd/m²

KONTRAST STATYCZNY:

1200:01:00

ZUZYCIE ENERGII W TRYBIE
STANDBY:

KONTRAST DYNAMICZNY:

4000000/1

KLASA ENERGETYCZNA:

GŁOŚNIKI:

2 x 10W

WYMIAR Z PODSTAWA:

MAX ILOSC KOLOROW:

16,7mln

WYMIARY BEZ PODSTAWY:

SYSTEM DŹWIĘKU:
SYSTEM ODBIORU DZWIEKU:

Dolby Digital Plus
B/G, D/K, I

WAGA:
ZASILANIE:

3D
1000 stron
HDMI x3, USB x2, VGA x1, PC
Audio x1, AV x1, YPbPR x1,
RJ45 x1, Optical x1
200x100
Polish, English, Russian,
Greek, Spanish, Portuguese,
French, Italian, Czech,
Slovakian, Romanian,
Ukrainian, Latvian,
Hungarian, Bulgarian,
Luthuanian, Serbian,
Slovenian
< 0,5W
A
574x905x220
521x905x83
8 kg
AC100-240V,50/60Hz
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