55LUA120S

Cały świat na ekranie.
Najnowszy telewizor Smart, Manta 55LUA120S, został wyposażony w system operacyjny Android 9. Dzięki temu dostęp
do filmów, programów, wiadomości czy portali społecznościowych jest niezwykle łatwy i komfortowy. Wystarczy tylko,
że podłączysz telewizor do sieci internetowej, a świat stanie przed Tobą otworem. Natomiast wbudowane tunery DVBT2/C/S2 umożliwiają odbierania sygnału cyfrowej telewizji naziemnej, kablowej czy satelitarnej.

Zobacz każdy szczegół.
Dzięki zastosowaniu matrycy 4K Ultra HD o rozdzielczości 3840 x 2160, wyświetlany przez nasz telewizor obraz
charakteryzuje się najwyższą ilością szczegółów i głębią ostrości. Ponad to funkcja HDR 10 (High Dynamic Range 10)
zdecydowanie poprawia jakość emitowanych przez matrycę kolorów, dzięki czemu wyświetlany obraz zbliżony jest do
takiego, jaki widzimy w naturze.

Pełna moc stereo.
Telewizor 55LUA120S został wyposażony w dwa głośniki o łącznej mocy 16 watów RMS. Zapewniają one bardzo dobrej
jakości dźwięk stereofoniczny. Dzięki temu nie musisz już używać dodatkowego wzmacniacza, aby wysłuchać swojego
ulubionego teledysku. Jeśli jednak zechcesz uzyskać efekt dźwięku kinowego, możesz podpiąć do telewizora soundbar
lub zestaw kina domowego za pomocą cyfrowego wyjścia coaxial’nego SPDIF.

55 calowy ekran smartfonu.
Zastosowanie w 55LUA120S funkcji E-Share umożliwia bezprzewodowe połączenie Twojego smartfonu z telewizorem.
Dzięki temu na ekranie telewizora możesz wyświetlić multimedialną zawartość telefonu lub komputera. Teraz możesz, z

rodzina lub znajomymi, komfortowo obejrzeć zrobione przez siebie zdjęcia, wyświetlisz nagrany film lub pograsz w grę.
Dodatkowo funkcja E-Share może zamienić twój smartfon w pilot, myszkę czy klawiaturę.

Play the Game.
Wbudowane złącza HDMI umożliwiają podłączenie do telewizora konsoli do gier, odtwarzacza DVD/ BlueRay czy
laptopa, Natomiast wejścia USB pozwalają na jednoczesne podłączenie pendrive’a i klawiatury bezprzewodowej.
Dzięki funkcji PVR (Personal Video Recorder), możesz nagrać na pendrive’ie swój ulubiony program telewizyjny, wtedy
kiedy jesteś czymś zajęty. Złącze VGA umożliwia natomiast podłączenie nawet wiekowego komputera, dając mu drugie
życie.

Dane techniczne
ROZMIAR EKRANU:
TYP PODŚWIETLENIA MATRYCY:
ROZDZIELCZOŚĆ:
CZAS REAKCJI MATRYCY:
TUNER:
SYSTEM SMART:

55''
DLED
3840x2160 UHD
8 ms
DVB-T2/T/C/S/S2
Android 9.0

WIFI:

Tak

FORMAT OBRAZU:

16:9

KONTRAST STATYCZNY:
RF:
HDMI:

4000:1
2
1xHDMI 1.4a, 2xHDMI 2.2,
HDMI CEC, 1x HDMI ARC

USB 2.0:

2

VGA:

1

AV IN:

1

YPBPR:

1

COAX:

1

EARPHONE:

1

RJ45/LAN:

1

STANDARD VESA (MM):
POBÓR ENERGII W TRYBIE
CZUWANIA:

POBÓR ENERGII W TRYBIE
WŁĄCZENIA (ŚREDNIE):
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII:
KLASA ENERGETYCZNA:
WYMIARY BEZ PODSTAWY:
WYMIARY Z PODSTAWĄ:
WAGA NETTO:
WAGA BRUTTO:

400x200 mm

ZASILANIE:

<0.5W

W ZESTAWIE:

5

903089 905233

93W
135 kW
A
1239.5 x 89 x 717
1239.5 x 225 x 773.5
11,7 kg
16 kg
AC 180-240V 50/60Hz
Instrukcja obsługi, pilot,
baterie, karta gwarancyjna

