VIDEO

PROFIL

LCD TELEVIZOR

FINLUX 26FLHE850SU
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KONTAKT

Mascom

OBRAZOVKA/ÚHLOPŘÍČKA

LCD TFT 16:9/66 cm

ROZLIŠENÍ

1920x1080 bodů

KONTRAST/JAS/ODEZVA

1 000:1/500 cd/m2/5 ms

POZOROVACÍ ÚHEL

176 stupňů

TV NORMY

PAL, SECAM, NTSC z AV

TUNER

digitální (DVB-T/DVB-C),
analogový

ZVUK/VÝKON

Virtual Dolby, SRS TruSurround
XT/2x 10 W

TELETEXT/PAMĚŤ

úroveň 2.5/1000

VSTUPY A VÝSTUPY

3x HDMI, YUV in (cinch),
2x scart (RGB), 2x digital
audio out (koax., opt.), analog
stereo audio in/out (cinch),
subwoofer out (cinch), PC in
(D-Sub), anténa in, na boku:
HDMI, USB 2.0 (MP3, JPEG, GIF,
BMP, MJPEG, MPEG-1,2,4, DivX/
XviD), AV in (cinch), sluchátka,
Common Interface

DÁLKOVÝ OVLADAČ/
PROGR.

TV /ne

ROZMĚRY/HMOTNOST

607x430x76 mm/8,1 kg

Cena

16.990 Kč

KONKURENTI

Finlux je další ze značek, přinášejících na trh novou generaci LCD televizorů
s ultratenkými obrazovkami. A tentokrát, což zatím není až tak běžné,
i v menším provedení. Konkrétně představovaný model má obrazovku
s úhlopříčkou 66 cm (26 palců), což je praktická velikost především pro „druhý“ televizor v domácnosti, ale i pro řadu dalších uplatnění (garsonka, chalupa, chata). Také plné HD rozlišení panelu není v této velikosti samozřejmostí.
Elegantní vzhled dodává přijímači nejen jeho
štíhlá konstrukce, ale i tenký rám okolo obrazovky
v módním leskle černém provedení. Součástí výbavy je samozřejmě obvyklý stolní stojan, nechybí ale
ani montážní díly pro umístění televizoru na zeď.
Další, čím tento přijímač zaujme, je bohatá konektorová výbava – čtyři HDMI vstupy nejsou samozřejmostí ani u velkých modelů, nechybí ani YUV,
dva scarty či oba typy (koaxiální i optický) výstupů
digitálního zvuku pro připojení k audioaparatuře. K dispozici je také obvyklá sada konektorů na
boku, i když její umístění poměrně hodně vzadu,
které je daní za velmi štíhlý LCD panel, není pro
některé typy připojení – například pro sluchátka –
právě ideální.
Tradičně snadná je vstupní instalace televizoru. Po prvním zapnutí se zobrazí uvítání v mnoha jazycích, z nichž si vybereme ten svůj. Čeština
samozřejmě nechybí, pak stačí potvrdit zemi
příjmu a zdroj signálu (anténa nebo kabel, protože
přijímač má i kabelový digitální tuner) a přijímač
spustí vyhledávání stanic z digitálních paketů. Po
poměrně rychlém průběhu ladění se na obrazovce
objeví dotaz, zda chceme naladit i analogové programy. První položkou přehledně členěného menu
je Seznam kanálů, kde lze snadno uspořádat sled

předvoleb podle vlastních představ, možné je i vymazání či přejmenování jednotlivých stanic, či jejich
zařazení mezi oblíbené, jejichž seznamy (až pět)
lze zobrazovat samostatně. V dalších položkách
menu lze poměrně podrobně upravit parametry
reprodukce obrazu i zvuku, nastavit automatické
vypnutí přijímače ve zvoleném intervalu atd. Nechybí samozřejmě ani přehledně řešený programový průvodce EPG pro digitální vysílání s možností
zobrazit programovou nabídku až na deset dní.
Trochu svérázné řešení má dálkový ovladač (známý
už z předchozích modelů značky), který má uprostřed čtyřsměrného kurzorového mezikruží místo
obvyklého potvrzovacího tlačítka jen plexisklem
zakrytý průzor; tlačítko OK je umístěno samostatně
jinde. Zvyknout si na toto neobvyklé řešení chce
trochu cviku. Také označení tlačítek ve spodní části
ovladače by mohlo být zřetelnější...
Příjemným zpestřením jsou funkce PIP a PAP,
tedy obraz v obraze (druhý obraz v miniatuře)
a obraz a obraz (dva stejně velké vedle sebe).
Jedním ze zdrojů signálu musí být samozřejmě
připojený externí přístroj (DVD přehrávač/rekordér,
satelitní přijímač apod.). Formou rozdělené obrazovky lze zobrazit spolu s přijímaným vysíláním
i teletext (PAT).

Většina konkurenčních modelů se
stejnou velikostí obrazovky má rozlišení 1366x768 bodů, což ale v tomto
formátu nehraje zásadní roli. Z těchto
modelů jmenujme např. Panasonic TXL26X10Y (15.495 Kč), který má trojici
HDMI vstupů, DVB-T tuner i pro příjem
v MPEG-4 a namísto USB čtečku SD
karet, nebo elegantní Sony Bravii KDL26S4000 (15.490 Kč), rovněž s trojicí
HDMI, tunery DVB-T/DVB-C plus analog,
ale bez vstupu USB.
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OBRAZ
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Velmi dobrá výbava (4x
HDMI a další konektory,
USB s plnou podporou multimediálních formátů, obraz
v obraze), elegantní velmi
štíhlé provedení obrazovky.
Nestandardní řešení potvrzovacího tlačítka dálkového
ovladače, nepříliš zřetelné
označení tlačítek v dolní
části ovladače.
KATEGORIE

10.000 až 20.000 Kč
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