N A D OM A

Odjištěná cenová bomba
F u l l H D L C D te l evi z or F i n l u x 4 2 F L H D 76 0

c e na : 33 990 K č

Návrat značky Finlux asi nepřehlédnete, tři produktové řady totiž přinášejí hned dvě desítky modelů.
Testovaný televizor zaujme jednoduchým designem, mohutnou výbavou a především velmi nízko
nasazenou cenou. Právě cenová dostupnost, která zpřístupňuje rozlišení Full HD širokým vrstvám,
zapůsobí na současném trhu možná stejně jako granát vhozený do rybníka.

DVB-T a analog ladí postupně v graficky odlišných menu, k dispozici jsou běžné úpravy programových seznamů i opakovaný start ladění, ten
však smázne již uložené pozice. Analog má jednoduchou dětskou pojistku a off-timer, vyspělejší systém pracuje s numerickým kódem i věkovým filtrem, umožňuje zařadit stanice do pěti
složek oblíbených programů a má časovač, který
po definici přesného času a periodicity až u pěti
pozic (nadřazeně i nad analogem) přepne na požadovaný DVB-T program. Finlux je dokonale lo-

Příjemný obraz
Finlux nabízí dostatek nástrojů pro přizpůsobení
obrazu: tři přednastavené mody (dynamický, přirozený, kino) s možností konfigurace obvyklých
parametrů, optimalizaci teploty barev a zařazení
šumového filtru či filmového modu, vždy se nabízí návrat k tovární definici. Bohatou výbavu skrývá i audio – volíme z pěti zvukových režimů či
frekvenční průběh opravíme v sedmipásmovém
ekvalizéru, k dispozici je AVL, Dynamic Bass a simulace prostorového efektu.

F i n l u x 4 2 F L H D76 0
úhlopříčka
106 cm – 1920 x 1080 bodů (16:9)
kontrast/jas
1 500:1; 550 cd/m2
doba odezvy
6 ms
pozorovací úhly 176°/176°
TV normy 	PAL/SECAM, NTSC (video) – BG/DK,
MPEG2
počet předvoleb 100 + 1 000 (A-D)
přípojná místa 	2x scart; RGB (in/out), 5x cinch (komponentní – in), 2x HDMI (HDMI), 3x cinch
(audio + sub – out), PC 15 pin + 2 cinch
(audio in), Boční: 3x cinch (AV – in),
1x cinch (audio DVB – out), jack 3,5 mm
(sluchátkový), Common Interfaceg
zvukový výkon 2x 10 W (RMS)
teletext
1 000 stran; TOP/FLOF
příkon/Standby 210/1 W
rozměry (šxvxh) 1 062 x 783/737 x 300/122 mm
hmotnost
26,6/24 kg
web
www.finlux.cz

Proč si ho koupit?
Že je ovládání místy trochu kostrbaté? Za pár týdnů
vám to ani nepřijde. Finlux láká především na velmi
přátelský poměr výkon/cena. Za dostupné peníze nabízí
nejen rozsáhlou výbavu a množství funkcí, ale též
příjemný obraz v plném rozlišení.
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(33 990 Kč); Sony KDL-40W3500

Solidní výbava
a bezproblémová čeština

kalizován pro tuzemský trh – poradí si s dvojjazyčným zvukovým doprovodem a bezchybně
zvládá češtinu u TXT i EPG. PAT teletext je rychlý
a u obou tunerů vstupuje na podstrany, EPG programuje časovač, identifikuje sledovaný/následující pořad a zobrazí sedmidenní plán jednotlivých stanic včetně detailního popisu. Optimální
vykrytí stínítka určí automatika WSS nebo individuální výběr – v menu lze definovat implicitně
načítaný formát. Stisk tlačítka sejme statický
náhled, vložit jde i PIP/PAP okno s programem
z libovolného analogového vstupu, funkce není
dostupná u pořadů spuštěných časovačem.

Rivalové: Orava LT1086

T

elevizor je dodáván na stabilním podstavci
bez možnosti natáčení. Standardní výbava
zahrnuje i držák na stěnu, což je překvapivé
a potěšující, chválím umístění konektorů, jež
umožňuje propojit i zavěšenou TV. Nějaký čas si
asi budete zvykat na netradiční koncepci dvou
kurzorových hvězdic na dálce, možná trochu zanadáváte na nutnost opakovaného stisku tlačítka AV či změnu vstupu utajeného hluboko
v menu; jinak však budete s vcelku snadnou a intuitivní obsluhou spokojeni.

Televizor s dobře nastaveným dekodérem poskytoval přesně vystředěný neoříznutý obraz a výborně odděloval barvy. Se zdrojem signálu s vysokým rozlišením ukázal ostrý, sytý, barevně
vyvážený obraz přesně kopírující reálnou scénu.
Pochválit mohu reakci na dynamické děje, solidní vykreslení detailů i čistotu jednolité plochy,
stejně tak minimální změnu kvality při sledování
z různých pozic. Výhradu mám jen k zobrazení
černé a rozlišení tmavých odstínů, které se u větších ploch mění v temně šedou. Pořady distribuované tunery charakterizuje trochu nižší ostrost,
nižší čistota barev i jednolitost rozsáhlých ploch,
zvláště mění-li se jejich pozice. Audio? Standard.
Pro běžný poslech rozhodně stačí jak výkon, tak
kvalita, při náročnějších požadavcích zvolte externí aparaturu, přípojných míst nabízí Finlux
habaděj.

Václav Maněna

(39 990 Kč)

velmi dobrý
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