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MTC6000

Prostorově úsporný televizor MTC6000 s úhlopříčkou 32 či 42 palců se Vám doma postará o dostatek 
zábavy! Ať už v ložnici při non-stop sledování vícero dílů seriálu nebo jako snadno ovladatelný 
televizor do dětského pokoje: jasným obrazem a četnými funkcemi přesvědčí kdekoliv. Operační 
systém Android TV zaručí dostatek zajímavých obsahů. Flexibilní a všestranný televizor MTC6000 
umožňuje využití všech aktuálních technik příjmu. Navíc je vybaven i porty pro USB a HDMI, které 
nabídku zábavy rozšíří o Vaše vlastní obsahy: Podělte se na něm s ostatními zcela jednoduše o 
své fotografi e, videa či oblíbenou hudbu. Řada MTC6000 je k dostání v decentní černé barvě. K 
dispozici nabízí celou řadu portů, které jsou i přes malou hloubku televizoru snadno dostupné.
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Technický list výrobku 42 MTC6000Z 32 MTC6000Z
Obraz
Technologie obrazovky LCD / Direct LED LCD / Direct LED
poměr stran 16:9 16:9
Rozlišení [px hor x px vert] 1920 x 1080 1366 x 768
Úhlopříčka obrazovky [cm] / [palce] 106 / 42 81 / 32
viditelná plocha obrazovky [cm²] 4683 2736
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/- -/-/-
obnovovací frekvence obrazu [Hz] 50/60 50/60
Jas panelu v cd/m² 220 230
Typ pozorovacího úhlu / Doba odezvy ms (GTG) 176° / 8,5 176° / 8
Příjem
Typ tuneru DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
Integrované UHDTV / HDTV •/- •/-
HEVC (H.265) • •
Slot CI+ 1 1
Zvuk
Výkon [W] 2 x 8 2 x 6
Integrované reproduktory 2 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® -/• -/•
Surround / dts Studio Sound™ •/- •/-
Bluetooth® • •
Ovládání
Dálkové ovládání / snímač pro rozpoznávání hlasu •/- •/-
USB nahrávání / sledování s časovým posunem (timeshift) -/- -/-
Elektronický programový průvodce (EPG) • •
Časovač vypnutí / Dětská pojistka / Top videotext •/•/• •/•/•
Smart TV
Operační systém Android™ 9.0 Pie Android™ 9.0 Pie
webový prohlížeč (předem nainstalovaný)/ Smart TV portál -/• -/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/• •/•/•
Konektory
HDMI / včetně CEC / z toho s ARC 2 / 2 / 1 2 / 2 / 1
USB 2 2
Síťové rozhraní LAN (RJ 45) • •
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 110–240V ~ 50/60Hz
Napájení 1 vnitřní vnitřní
Příkon v zapnutém stavu (SDR) 2 [W] 41 29
Třída energetické účinnosti v zapnutém stavu (SDR) F F
Příkon: v režimu HDR [W] / /
Třída energetické účinnosti v HDR / /
Příkon v pohotovostním režimu [W] 0,3 0,25
Příkon ve vypnutém stavu [W] 0,27 0,37
Poměr nejvyšších stupňů jasu [%] 77 71
Rozměry / hmotnost
Šířka [cm] 95,3 73,2
Výška se stojanem / bez stojanu [cm] 59,5 / 54,6 46,7 / 43,9
Hloubka se stojanem / bez stojanu [cm] 21,2 / 8,6 16,6 / 8,3
Hmotnost se stojanem / bez stojanu [kg] 5,7 / 5,6 3,6 / 3,5
Nástěnná montáž VESA (šxv) [cm] VESA 20 x 10 VESA 20 x 20
Všeobecné údaje
EAN 40 57313 022348 40 57313 022331
Obsah rtuti [v mg] 0 0
Přístroj obsahuje olovo 3 ne ne
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