video a domácí kino

Profil > LED televizor

Konkurenti
Pro zájemce o 32“ TV s LED podsvícením přichází v úvahu mimo jiné model
Samsung UE32ES6300. Ten sice stojí
zhruba o tři tisíce více než televizor od
Finluxu, za to ovšem nabízí 3D obraz
i internetovou konektivitu s funkcemi
smart TV.

Specifikace
Finlux 32FLHSR905LHU

Finlux

32FLHSR905LHU
Další televizor z produkce skandinávské společnosti Finlux sází především na skvělý poměr ceny a výkonu. Za cenu pod 10.000 Kč uživatel dostane mimo jiné Full
HD rozlišení a trio tunerů pro příjem digitálního pozemního, kabelového i satelitního vysílání.

text » Patrik Khudhur

V

zhledově je tento model
řady 905 v podstatě identický s dříve recenzovaným
modelem 40FLSY905LHU. Také on
je tedy z plastu, nabízí poměrně
štíhlou konstrukci a působí vcelku
elegantním dojmem, alespoň na
danou cenovou kategorii. V balení
naleznete základní komponenty:
samotný panel, dálkové ovládání, dvě baterie typu AAA, manuál
v anglickém a českém jazyce, a AV
připojovací kabel. Co se týče konektivity, je ovšem obdařen o něco
lépe než zmiňovaný souputník. Nabízí totiž hned kvarteto HDMI portů
či dvojici připojení SCART. Televizor
nabízí také dva boční vstupy USB,
což dává tušit přítomnost funkcí
PVR (možnost nahrávání pořadů na
externí USB úložiště – pozor, nahrávky zde přehrajete opět pouze
na televizoru) a Timeshift (funkce
časového posunu pořadů). Podporovány jsou sice oba nejpoužívanější
souborové systémy NTFS i FAT32,
prvně jmenovaný však nepodporuje
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nahrávací funkce. Samozřejmostí je
integrovaný přehrávač multimédií,
který sice nevypadá nijak oslnivě,
ale funguje vcelku spolehlivě.

Jako bonus satelit

Tento televizor neoplývá smart
funkcemi, internetovou konektivitu u něj tedy nehledejte. Stejně
tak není 3D kompatibilní. Dálkový
ovladač není žádný zázrak, jeho
ergonomie je však dobrá. Jak jsme

ru stačí jen vložit patřičný modul
CI+ a dekódovací kartu. Vzhledem
k stále vyššímu množství satelitních kanálů v HD poměrně praktické. Menu a nastavení jsou jednoduchá, přehledná a hezky svižná.
Obraz je vzhledem k ceně kvalitní
a hezky koukatelný, ideální třeba
na chatu, do ložnice či do dětského pokojíčku. Na obývací pokoj
má dle našeho mínění příliš malou
úhlopříčku, někomu však může
vyhovovat i takové použití. Inte-

Menu a nastavení jsou jednoduchá, přehledná a hezky svižná.
Obraz je vzhledem k ceně kvalitní a hezky koukatelný, ideální
třeba na chatu, do ložnice či do dětského pokojíčku.
zmiňovali v perexu, model disponuje tunery DVB-T/DVB-C i DVB-S/
S2. Posledně zmiňovaný je přitom
v dané cenové kategorii spíše
zvláštností. Nepotřebujete tak
separátní satelitní přijímač (pozor,
parabolu stále ano), do televizo-

grovaný zvuk taktéž plně odpovídá
ceně, stačí, ale žádné terno to není.
Dle způsobu použití proto případně
doporučíme pořízení separátního
ozvučení. Jak je u Finluxu zvykem, poměr ceny a výkonu je však
výjimečný také v případě modelu
32FLHSR905LHU.

Kontakt: Mascom
Obrazovka/Úhlopříčka:
LCD LED 16:9/82 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 bodů
Kontrast/Jas/Odezva: neudán
(dynamický 1.000.000:1)/550 cd/
m²/3 ms
Pozorovací úhel: neudán
Tuner: DVB-T/C (MPEG-2,
MPEG-4), DVB S/S2, analogový
Zvuk/výkon: Stereo/2x 10 W
Teletext/Paměť: ano/1000
Vstupy a výstupy:
4x HDMI, 2x SCART, 2x USB 2.0,
PC vstup (VGA + audio), AV vstup,
anténní vstup, satelitní vstup,
komponentní vstup, výstup na
sluchátka, digitální audio optický
výstup, CI+ pro CA moduly,
Dálkový ovladač/Prog.: TV/ne
rozměry/hmotnost:
20,2 x 78,3 x 54 cm/10,1 kg
(bez stojanu)
Cena: 9.999 Kč

VERDIKT
Výjimečný poměr ceny a nabízených
funkcí, potěší zejména integrovaný
satelitní tuner.
Průměrné ozvučení.
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