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Vychutnejte si ohromující kontrasty a zářivé barvy díky technologii obrazu OLED s více než 8
milióny obrazových bodů (pixelů). HDR a Dolby Vision® povznesou sledování televize na úžasný
zážitek – díky až čtyřnásobnému počtu detailů ve světlých i tmavých částech obrazu. Systém
prostorového zvuku Surround-Sound s podporou Dolby-Atmos™ se nenápadně začlení do štíhlého
designu. Prostřednictvím systému Android 10 si můžete vychutnat kompletní digitální program:
hry, aplikace, seriály nebo úspěšné fi  lmy. Díky integrovanému hlasovému vyhledávání (Hey Google)
včetně optimalizovaných far fi  eld mikrofonů lze najít požadované obsahy ještě rychleji a snadněji.

Hey Google
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Technický list výrobku 55 MOC9010Z/Y
Obraz
Technologie obrazovky OLED
poměr stran 16:9
Rozlišení [px hor x px vert] 3840 x 2160
Úhlopříčka obrazovky [cm] / [palce] 139 / 55
viditelná plocha obrazovky [dm²] 82,30
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/•
obnovovací frekvence obrazu [Hz] 50/60
Jas panelu v cd/m² 900 (HDR 3%)
Dostupné automatické ovládání jasu (ABC) -
Typ pozorovacího úhlu / Doba odezvy ms (GTG) 178° / 1
Příjem
Typ tuneru DVB-C/T2/S2
Integrované UHDTV / HDTV •/•
HEVC (H.265) •
Slot CI+ 1
Zvuk
Výkon [W] 2 x 10
Integrované reproduktory 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•
Surround / dts Studio Sound™ •/•
Bluetooth® •
Ovládání
Dálkové ovládání / snímač pro rozpoznávání hlasu •/•
Detektor přítomnosti v místnosti -
USB nahrávání / sledování s časovým posunem (timeshift) •/•
Elektronický programový průvodce (EPG) •
Časovač vypnutí / Dětská pojistka / Top videotext •/•/•
Smart TV
Operační systém Android™ 10.0
webový prohlížeč (předem nainstalovaný)/ Smart TV portál •/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/•
Konektory
HDMI / včetně CEC / z toho s ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB / Síťové rozhraní LAN (RJ 45) 2 / 1
S/PDIF digitální výstup zvuku (optický) •/-
audio video in / VGA / vstup pro sluchátka •/-/-
audio vstup (analogový), jack/cinch -/-
Elektrický příkon
Síťové napětí 110–240V ~ 50/60Hz
Napájení vnitřní, vnější, normalizované •/-/-
Příkon v zapnutém stavu (SDR) 1 [W] Z: 74 | Y: 77
Třída energetické účinnosti v zapnutém stavu (SDR) F
Příkon: v režimu HDR [W] Z: 43 | Y: 77
Třída energetické účinnosti v HDR Z: C | Y: F
Příkon v pohotovostním režimu [W] Z: 0,92 |Y: 1,0
Příkon ve vypnutém stavu [W] Z: 0,41 | Y: 0,50
Rozměry / hmotnost
Šířka [cm] 122,6
Výška se stojanem / bez stojanu [cm] 74,4 / 71,0
Hloubka se stojanem / bez stojanu [cm] 20,7 / 6,9
Hmotnost se stojanem / bez stojanu [kg] 17,2 / 17,0
Nástěnná montáž VESA (šxv) [cm] VESA 30 x 20
Všeobecné údaje
EAN Z: 40 57313 022362 | Y: 40 57313 022584
Obsah rtuti [v mg] 0
Přístroj obsahuje olovo 2 -
Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwarua firmwaru [roky] 8
Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů [roky] 7
Minimální zaručená podpora výrobku [roky] 7
Link EPREL podle nařízení EU Z: https://eprel.ec.europa.eu/qr/489953 | Y: https://eprel.ec.europa.eu/qr/758408

1 výchozí stav          2 v množství menším než je zákonem předepsaná mezní hodnota
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