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Az MUC6000 gigantikus TV-élményt varázsol a nappalijába. A közel 180 cm-es meggyőző 
képernyőátló mellett egyetlen apró részlet sem veszik el. A szokásos HDR-formátumot támogató, 
fi lm minőségű UHD-felbontás teszi fel a képminőségre a koronát. Az Android TV 10.0 intelligens 
operációs rendszer korlátlan hozzáférést biztosít az olyan tartalmakhoz, mint a sorozatok, fi lmek, 
app-ok és játékok. A gazdag tartalom ellenére az áttekintő menünézet mindig biztosítja az 
átláthatóságot. Az integrált Google Assistant révén a kívánt tartalom megkeresése gyerekjáték.
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4k UHD Android TV™ 
DVB-C/T2/S2
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Termékadatlap 70 MUC6000Z
Kép
Kijelzőtechnológia LCD / Direct LED
Képarány 16:9
Felbontás [px hor x px vert] 3840 x 2160
Képernyő-átmérő [cm] / [coll] 177 / 70
látható képernyőfelület [cm²] 133
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/-
Képfrissítési frekvencia [Hz] 50/60
Panel fényessége cd/m² egységben 260
Látószög tip / Reakcióidő tip. ms (GTG) 176° / 8
Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll -
Vétel
Tuner beállítása gyárilag DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrálva •/•
HEVC (H.265) •
CI+ foglalat 1
Hang
Zenei teljesítmény (Watt) 2 x 10
Beépített hangszórók 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•/-
Surround / dts Studio Sound™ •/•
Bluetooth® •
Kezelés
Távirányítás / Hang bemeneti érzékelő •/•
Jelenlétérzékelő -
USB felvétel / időeltolásos televízióadás (Timeshift) -/•
Elektronikus műsorújság (EPG) •
Elalvás időkapcsolója / Gyermekzár / Top-Videotext •/•/•
Smart-TV
Operációs rendszer Android™ 10.0
Webböngésző (előre telepített) / Smart TV-portál •/•
WLAN / LAN / HbbTV •/•/•
Csatlakozások
HHDMI / CEC-vel / ebből ARC-vel 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB / LAN hálózati csatlakozó (RJ 45) 2 / 1
S/PDIF digitális hangkimenet - optikai / közös tengelyű •/-
Audio Video in / VGA / fejhallgató csatlakozó •/-/-
Audio bemenet (analóg), klinker/cinch -/-
Hálózati teljesítményfelvétel
Hálózati feszültség 100–240V ~ 50/60Hz
Áramellátás hálózati készülék belső / külső / standardizált •/-/-
Teljesítményfelvétel bekapcsolt üzemmód (SDR) 1 [W] 154
Energia hatékonysági osztály bekapcsolt üzemmód (SDR) G
Hálózati teljesítményfelvétel: HDR TV-üzemmódban [W] 154
HDR energia hatékonysági osztály G
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban [W] 1,0
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban [W] 0,40
Legnagyobb fényerőarány [%] /
Tömeg / súly
Szélesség [cm] 156,8
Magasság asztallábbal / asztalláb nélkül [cm] 100,0 / 91,8
Mélység asztallábbal / asztalláb nélkül [cm] 33,3 / 8,2
Tömeg asztallábbal / asztalláb nélkül [kg] 22,4 / 21,6
VESA falitartó (Szé x Ma) [cm] VESA 40 x 20
Általános adatok
EAN 40 57313 022409
Higanytartalom (mg-ban) 0
Az eszköz ólmot tartalmaz 2 -
A szoftver- és firmware-frissítések minimális  
garantált rendelkezésre állása [Évek száma] 8

A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása [Évek száma] 8
Garantált terméktámogatás minimális időtartama [Évek száma] 8
EPREL link az EU szabályozás szerint https://eprel.ec.europa.eu/qr/560835

1 kiszállítási állapot           2 a jogszabályban előírt határértéken belül
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