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LED FULLHD TV DVB-S2 USB PVR, 100Hz FMX 
 
 

• LED FULLHD 1920x1080p, 100Hz FMX 

• Úhlopříčka 39“ ~ 99cm 

• Kontrastni poměr 1.000.000:1(DC) 

• DVBS/S2+T+C, MPEG2+ MPEG4 

• SAT FST Scan Skylink + USB instalace  

• USB PVR nahrávání na USB/HDD 

• USB 2.0 MediaPlayer MP3/FILM/JPG 

• HDMI, USB, SCART, PC, CI+ 

• Hotel mód s USB klonováním (T/C/S2) 

 

 
 
 
 

Finlux 39FLZR274S 
 

 

Panel, úhlopříčka a formát DIRECT LED 39“ ~ 99cm,  Widescreen 16:9 

Rozlišení / Jas / Odezva [GtG] Full HD 1920 x 1080p / 550 cd/m2 / 3.5 ms 

Dyn. Kontrast / Pozorovací úhel 1.000.000:1 , H/V 178° / 178° 

Možnosti příjmu  
DVB S/S2 + DVB-T + DVB-C (MPEG 4) + Analog PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' 
Kapacita předvoleb : DVB S/S2 = 10.000, DVBT/C = 800, Analog = 200 předvoleb  
Přehrávání NTSC z ext.zdroje, USB media přehrávač MP3, film, foto 

Instalace 
DVB-T/C : Automatická instalace nebo ruční vyhledání a seřazení programů 
DVB-S2 : Instalace SAT (Skylink+Astra 1) z USB, automatické a ruční vyhledávání. 
FAST SCAN instalace programů Skylink + volných programů z družic Astra 19.2°+23.5° 

Obraz 

100Hz FMX, FullPix FullHD 
2D-3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing 
DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch 
ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev 
HPSE : High Performance Scaling Engine /  3/2-2/2 Motion Pull Down 
Progresiv Scan, Motion Estimation & Compensation 
 
Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu 
Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost 

Nastavení obrazu 

Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / FullPIX Sense Movie 
Uživatelské nastavení parametrů : 
Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev / Redukce šumu 
Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom 
Filmový mód + Movie Sense s režimy Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká 
Backlight : nastavení úrovně podsvícení LED panelu 

Zvuk 
A2 stereo / Nicam, Dolby Digital PLUS (DD+), Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 
2x 10W RMS(%10 THD) 
Výstup na sluchátka s regulací hlasitosti 

Nastavení zvuku 
Přednastavené zvuk.režimy + uživatelské nastavení s 5.ti pásmovým ekvalizérem  
Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti  
SRS TruSurround XT. Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický  

Seznam programů Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu 
Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb 

Sluchátka Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů 
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USB PVR + Media přehrávač 

USB Personal Video Recorder (USB PVR) nahrává na externí USB/HDD. 
Okamžitý start nahrávání. Timer pro nahrávky v nepřítomnosti z EPG nebo ručně. 
 
Hudba formát  .mp3 / .wma / .waw 
MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps 
 
Film formáty .avi / .mpg / .mpeg / .dat / .vob / .mkv / .mp4 / .mov 
Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 
Video MPEG2 / Audio MPEG2 
Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA                XviD verze až do 1.1.2 
Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA 
 
Film formát .avi 
Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA       Podporuje pro SP a ASP 
Video MJPEG4 / Audio PCM                                   30fps@VGA 
SRT titulky s češtinou  
 
Foto formáty .jpg / .bmp / .png 
Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale 
Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale 
Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.  

Konfigurace jazyka 
Jazyk OSD v češtině + 24 dalších jazykových mutací 
Jazyk zvukového doprovodu :  česky + dalších 24 jazyk.mutací  
Jazyk pro titulky : česky + dalších 24 jazyk.mutací 

EPG  
(Elektronický přehled pořadů DVB-T) 

Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu, náhled na následujících 7 dní. 
Přímé nastavení časovače z EPG, rozšířený popis pořadu, zobrazení údajů v češtině. 

Teletext TOP text 1000 stran / DVB MHEG-5 
Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám 

Rodičovský zámek Numerický kód 

Nastavení času Automaticky / Ručně / S využitím GMT 

Časovač programu Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování  
Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení 

Časovač vypnutí Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny 
Automaticky při nečinnosti obsluhy po 3 hodinách 

Konektory 

2x HDMI 1.4 ( 1080p / 720p), USB 2.0, SCART (Full RGB) 
3AV vstup, Výstup na sluchátka, Digitální audio výstup S/PDIF koaxiální 
PC VGA vstup (+audio), LAN (SW update)  
CI +  kompatibilní pro Skylink ready moduly, pro CI+ DVB/C moduly 
Anténní vstup IEC (75ohm), Anténní vstup SAT F-7 

Napájení, spotřeba, energ. třída 230V AC 50Hz / Provozní příkon : W  / Příkon ve StandBy : < 0,5W / En.třída A 

Rozměry (Š x V x H) v mm Se stojanem : 893x570x220  / Bez stojanu :893x530x74 

Hmotnost (kg) Se stojanem : 9,5  /  Bez stojanu : 8,5 

Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu :  VESA 200 x 200mm, M6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pokročilý hotelový režim 
 
Pokročilý hotelový režim je speciálně nakonfigurovaný 
režim, který je díky obsaženým funkcím vhodný pro 
komerční využití televizorů. Pokročilé funkce umožňují 
bohatší diferenciaci a po všech stránkách vyhovují 
potřebám ubytovacích zařízení, kde je třeba při ovládání 
televizorů využívat speciální ovladače a hesla. 
 
 
 
 
 
Uvítací obrazovka 
 
Při spuštění televizoru lze nastavit zobrazování obchodního 
loga, zprávy či výchozích obrázků. Ty lze zobrazovat, 
pokud je hotelový režim aktivní. Díky této funkci můžete 
maximálně těžit z výhod vysoké míry přizpůsobení 
nastavení.  
 
 
 
 
 
Skrytí/zobrazení nabídky OSD – blokace stanic 
 
Pomocí funkce skrytí nabídky OSD zajistíte, že budete 
moci nastavení televizoru měnit pouze vy a nikoli vaši 
hosté. Uživatelé nebudou mít přístup k tabulce kanálů nebo 
do instalační nabídky, takže nebudou moci upravovat 
seznam kanálů ani instalační nastavení. 
Uzamknutí nastavení tabulek kanálů pomocí nastavení 
servisního a hotelového režimu znemožní příjem 
„nežádoucích“ skupin vysílání – například blokaci 
Rozhlasového DVB-T vysílání. 
 
 
 
 
Poslední stav 
 
Když je zapnuta funkce „poslední stav“, zapne se televizor 
ve stavu, v němž byl vypnut. V opačném případě se 
televizor zapne v pohotovostním režimu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klonování USB   
 
Funkce klonování USB vám umožní velmi snadno 
kopírovat nastavení jednoho televizoru na všechny ostatní 
televizní jednotky. S její pomocí lze například kopírovat 
nastavení či seznam kanálů jednoho televizoru na celou 
řadu jiných televizorů. Tímto způsobem je možné v krátkém 
čase standardizovat všechny televizory. Užitečná funkce 
klonování USB vám tak ušetří spoustu času.  
Klonování je standartně ve výbavě všech televizorů 
s DVB-S2 u ostatních je za příplatek. 
 
Omezení hlasitosti a pevná úroveň hlasitosti 
 
Máte možnost nastavit libovolnou hodnotu pro maximální  
a minimální hlasitost. Při nastavení funkce omezení 
hlasitosti zvolíte maximální hodnotu, na kterou bude možné 
hlasitost zvýšit. Při nastavení pevné hodnoty hlasitosti 
nebude možné úroveň hlasitosti nijak měnit. 
 

 
 
 

TV FHS ( Finlux Hotel System TV ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budík 
 
V hotelovém režimu si hosté mohou nastavit čas, kdy chtějí 
být probuzeni, a televizor v danou dobu automaticky spustí 
zvuk budíku. Během vyzvánění budíku se zároveň  
na obrazovce zobrazí uvítací obrazovka. 
 
 
 
 
 
 
 
Počáteční pozice 
 
Pomocí této funkce můžete zvolit kanál, který bude  
na televizoru nastaven po jeho zapnutí. 
 


