MTC6000

LED Android TV™
DVB-C/T2/S2
42" / 32"

MTC6000 aduce entertainmentul la dvs. acasă, disponibil în dimensiunile de 32 și 42 inch, ce
ocupă spațiu redus. Fie pentru binge-watching (vizionare de tip maraton) în dormitor sau ca TV
ușor de utilizat în camera copiilor: acesta convinge peste tot datorită imaginii clare și numeroaselor
funcții. Datorită sistemului de operare TV Android, conținuturile nu se epuizează niciodată. Acest
televizor flexibil și versatil vă facilitează utilizarea tuturor tehnologiilor actuale de recepție și este
echipat cu conexiuni USB și HDMI, pentru a vă extinde libertatea de mișcare. Distribuiți fotografii,
videoclipuri sau muzica dvs. preferată simplu și direct pe televizor. Seria MTC6000 are un design
elegant în culoarea neagră. Beneficiați de o varietate de conexiuni, care sunt ușor de accesat în
ciuda adâncimii constructive înguste.
42“

32“

www.metzblue.com

MTC6000
Fișa cu datele produsului
Imagine
Tehnologie display
Format ecran
Rezoluție [px hor x px vert]
Diagonală ecran [cm] / [inch]
suprafață vizibilă a ecranului [cm²]
HDR10 / HLG / Dolby Vision
Frecvența de repetare a imaginii [Hz]
Luminozitate panou în cd/m²
Tip unghi de vizualizare / Timp de răspuns tipic ms (GTG)
Recepție
Tuner dotat din fabrică
HDTV / UHDTV integrat
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding)
Slot CI+
Ton
Putere muzică (watt)
Difuzoare integrate
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital®
Surround / dts Studio Sound™
Bluetooth®
Operare
Telecomandă / Senzor de comandă vocală
Înregistrare USB / Schimbarea timpului (Timeshift)
Ghid electronic de programe (EPG)
Sleep timer / Siguranța pentru copii /Top Videotext
Smart-TV
Sistem de operare
Browser web (preinstalat) / Portal Smart TV
WLAN / LAN / HbbTV
Conexiuni
HDMI / incl. CEC / cu ARC
USB
Conexiune la rețeaua LAN (RJ 45)
Ieșire audio-digitală S/PDIF - optic / coaxial
Audio video in / VGA / mufă pentru căști
Intrare audio (analogică), clichet/cinch
Consum de putere al rețelei
Tensiune de rețea
Alimentare cu energie electrică 1
Consum de putere stare Pornită (SDR) 2 [W]
Clasa de eficiență energetică stare Pornită (SDR)
Consum de putere: În modul TV HDR [W]
Clasa de eficiență energetică HDR
Consum de putere în stare pregătită [W]
Consum de putere în stare Oprită [W]
Raport valori maxime lumină [%]
Dimensiuni / greutate
Lățime [cm]
Înălțime cu / fără piciorul suport [cm]
Adâncime cu / fără piciorul suport [cm]
Greutate cu / fără piciorul suport [kg]
Suport pentru perete VESA (lxÎ) [cm]
Date generale
EAN
Conținut de mercur (în mg)
Aparatul conține plumb 3
1

aparat de rețea intern, extern, standardizat

2

starea de livrare

42 MTC6000Z

32 MTC6000Z

LCD / Direct LED
16:9
1920 x 1080
106 / 42
4683
-/-/50/60
220
176° / 8,5

LCD / Direct LED
16:9
1366 x 768
81 / 32
2736
-/-/50/60
230
176° / 8

DVB-C/T2/S2
•/•
1

DVB-C/T2/S2
•/•
1

2x8
2
-/•
•/•

2x6
2
-/•
•/•

•/-/•
•/•/•

•/-/•
•/•/•

Android™ 9.0 Pie
-/•
•/•/•

Android™ 9.0 Pie
-/•
•/•/•

2/2/1
2
•
•/•/-/-/•

2/2/1
2
•
•/•/-/-/•

110–240V ~ 50/60Hz
intern
41
F
/
/
0,3
0,27
77

110–240V ~ 50/60Hz
intern
29
F
/
/
0,25
0,37
71

95,3
59,5 / 54,6
21,2 / 8,6
5,7 / 5,6
VESA 20 x 10

73,2
46,7 / 43,9
16,6 / 8,3
3,6 / 3,5
VESA 20 x 20

40 57313 022348
0
nu

40 57313 022331
0
nu

3

în cadrul valorilor limită prevăzute legal

Availability and specifications subject to change. Google, Android TV, Chromecast, YouTube, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc.
Prime Video is a trademark of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Disney+ logo, is an online video streaming subscription service owned and operated by Disney Streaming Services, a subsidiary of The Walt Disney
Company. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D
symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol are registered trademarks of DTS, Inc. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
© Metz Consumer Electronics 2021. All rights reserved.

21.07.2021

www.metzblue.com

