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Dzięki MUC6000 oglądanie telewizji w salonie nabiera gigantycznego wymiaru. Z wyjątkową 
przekątną ekranu wynoszącą prawie 180 cm żaden detal nie ujdzie Twojej uwadze. Kinowa 
rozdzielczość UHD z obsługą HDR stawia kropkę nad i w kwestii jakości obrazu. Inteligentny 
system operacyjny Android TV 10.0 umożliwia dostęp bez ograniczeń do takich treści, jak seriale, 
fi lmy, aplikacje i gry. Mimo różnorodności treści można łatwo zachować kontrolę za sprawą 
uporządkowanego widoku menu. Wyszukiwanie ciekawych pozycji jest dziecinnie proste dzięki 
zintegrowanej funkcji Google Assistant.

MUC6000

4k UHD Android TV™ 
DVB-C/T2/S2
70"

Hey Google
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Karta produktu 70 MUC6000Z
Technologia obrazu
Technologia wyświetlaczy LCD / Direct LED
Format obrazu 16:9
Rozdzielczość [px hor x px vert] 3840 x 2160
Przekątna ekranu [cm] / [cale] 177 / 70
Widoczna powierzchnia ekranu [cm²] 133
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/-
Częstotliwość odświeżania [Hz] 50/60
Jasność paneli w cd/m² 260
Typ kąta widzenia / Czas reakcji typ. ms (GTG) 176° / 8
Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC) -
Odbiornik
Tuner w wyposażeniu fabrycznym DVB-C/T2/S2
Zintegrowany standard UHDTV / HDTV •/•
HEVC (H.265) •
Gniazdo CI+ 1
Dźwięk
Moc dźwięku [W] 2 x 10
Wbudowane głośniki 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•/-
Surround / dts Studio Sound™ •/•
Bluetooth® •
Obsługa
Pilot zdalnego sterowania / Czujnik sterowania głosem •/•
czujników obecności w pomieszczeniu -
Gniazdo USB / Przesunięcie czasu (time shift) -/•
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) •
Wyłącznik czasowy / Blokada rodzicielska / Telegazeta na górze ekranu •/•/•
Smart TV
System operacyjny Android™ 10.0
Przeglądarka internetowa (fabrycznie zainstalowana) / Smart TV portal •/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/•
Złącza
HDMI / vrátane CEC / w tym z ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB / Połączenie sieci lokalnej LAN (RJ 45) 2 / 1
Cyfrowe wyjście dźwięku S/PDIF - optyczne / współosiowy •/-
Audio wideo in / VGA / złącze słuchawkowe •/-/-
Wejście audio (analogowe), jack/cinch -/-
Pobór mocy z sieci
Napięcie sieciowe 100–240V ~ 50/60Hz
Zasilanie zasilacz wewnętrzny / zewnętrzny / znormalizowany •/-/-
Pobór mocy w stanie włączonym (SDR) 1 [W] 154
Klasa efektywności energetycznej w stanie włączonym (SDR) G
Pobór mocy: W trybie TV HDR [W] 154
Klasa efektywności energetycznej HDR G
Pobór mocy w stanie czuwania [W] 1,0
Pobór mocy w stanie wyłączonym [W] 0,40
Współczynnik maksymalnej luminacji [%] /
Wymiary i ciężar
Szerokość [cm] 156,8
Wysokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 100,0 / 91,8
Głębokość z nogą stolika / bez nogi stolika [cm] 33,3 / 8,2
Waga z nogą stolika / bez nogi stolika [kg] 22,4 / 21,6
Uchwyt ścienny VESA (szer. x. wys.) [cm] VESA 40 x 20
Dane ogólne
EAN 40 57313 022409
Zawartość rtęci [w mg] 0
Urządzenie zawiera ołów 2 -
Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania  
i oprogramowania układowego [Rok] 8

Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych [Rok] 8
Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu [Rok] 8
Łącze EPREL zgodnie z rozporządzeniem UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/560835
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