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Telewizor 32" Xiaomi Mi TV
L32M5-5ASP EU
Cena

759,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

127112

Kod producenta

L32M5-5ASP

Kod EAN

6971408151110

Producent

XIAOMI

Przekątna ekranu

32

Rozdzielczość

HD Ready

SmartTV

Android

Liczba USB

2

Liczba HDMI

3

Złącza

HDMI

Opis produktu
Zobacz więcej szczegółów - HD Ready
Oglądaj bardziej wyraźne treści HDR ze szczegółową ekspresją
kolorów. W telewizorze Xiaomi zobaczysz dokładniej szczegóły
jasnych i ciemnych scen. Obraz jest bardziej szczegółowy,
dzięki czemu wyświetlane obiekty są naturalne, precyzyjnie
odwzorowanie i dobrze widoczne.Ultraszczegółowy obraz to
propozycja dla osób poszukujących kinowych doznań.

Pełna łączność z telefonem i innymi
urządzeniami
System Android TV to system zbieżny z systemem Android na
urządzeniach mobilnych. Jest on dostosowany do innego
rodzaju zastosowań. Posiadając konto w systemie na
smartfonie, możesz korzystać z niego także na telewizorze,
grać w gry i korzystać z różnego rodzaju aplikacji. Będą to
oczywiście programy (nie wszystkie) dostosowane do ekranu
telewizora i trochę innej obsługi. W ten sposób Android staje
się jeszcze bardziej powszechnym systemem. Dostępny jest na
coraz większej ilości telewizorów, oraz w postaci przystawek
Android TV box. Android TV dostosowany jest do telewizorów,
do ich dużych ekranów, ale przede wszystkim do trochę innej
obsługi – za pomocą pilota. To duża wygoda, gdzie telewizor
staje się jakby przedłużeniem Twoich urządzeń mobilnych, na
którym możesz kontynuować pracę lub zabawę.

Format dźwięku przestrzennego
Dolby Digital to system kodowania dźwięku przestrzennego.
Do zalet systemu Dolby Digital należą: pełna separacja
kanałów, dająca większą przestrzenność dźwięku, możliwość
precyzyjnej lokalizacji źródła dźwięku, stereofoniczne kanały
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surround, które umożliwiają efektywniejsze operowanie
efektami specjalnymi i podnoszą realizm wydarzeń.
Niezależność kanałów powoduje, że każdy z nich może
przenosić dowolny sygnał, co daje możliwość kształtowania
kierunkowego pola dźwiękowego oraz tworzenia wielu obrazów
źródeł dźwięku, w zależności od akcji na ekranie

Technologia LED
Technologia LED odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę.
Przede wszystkim są to urządzenia, które charakteryzują się
bardzo niskim zużyciem energii. Mogą również przyjąć bardzo
małe rozmiary – zarówno w przekątnej ekranu, jak i grubości –
co jest raczej niespotykane w przypadku telewizorów
plazmowych lub LCD. Szybko się włączają, są bardzo żywotne,
zbudowane z ekologicznych komponentów, ponadto posiadają
stosunkowo szeroki kąt widzenia. W porównaniu z
tradycyjnymi telewizorami LCD LED-y mają poprawiony
kontrast, lepiej wyświetlają czerń, biel oraz pozostałe kolory, a
także lepiej radzą sobie z ruchomym obrazem. Są doskonałym
wyborem dla miłośników transmisji sportowych, gier
konsolowych czy telewizji w formacie HD.

4-rdzeniowy procesor, który zapewnia
szybszą pracę
Dzięki zastosowaniu procesora czterordzeniowego telewizor
charakteryzuje się doskonałymi parametrami pracy. Różnica
jest widoczna od razu – można szybciej wykonywać kilka zadań
jednocześnie, a także płynnie przełączać pomiędzy ekranem z
filmem a przeglądarką internetową. Dodatkowa moc sprawia,
że rozrywka daje więcej przyjemności: krócej czekasz i
oglądasz więcej.

Wysokiej jakości pilot do pełnej kontroli
Wysokiej jakości pilot zdalnego sterowania jest kolejnym
wielkim ulepszeniem Xiaomi Mi TV. Zaprojektowany, abyś mógł
go używać we wszystkich potrzebnych sytuacjach, ten nowy
pilot ma 12 przycisków, dzięki czemu możesz łatwo używać go
do tego, czego chcesz, bez względu na to, czy surfujesz po
Internecie czy oglądasz telewizję bez problemu. Ma również
sterowanie głosowe, dzięki czemu możesz go używać we
wszystkich sytuacjach i łatwo znaleźć to, czego potrzebujesz .

Producent
Przekątna ekranu
Model
Typ telewizora
Procesor
Pamięć
Flash
Kąt widzenia
Smart TV:
Rozdzielczość
Matryca
Technologia 3D
Format HD
Liczba złączy HDMI
Liczba złączy USB:
Komunikacja:
Złącza
Technologia HDR
Tuner
Standard kodowania
Technologie dźwięku
Czas reakcji
Liczba głośników
Klasa efektywności energetycznej:
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Xiaomi
32 cale
V52R
LED
Czterordzeniowy Cortex A53 1,5 GHz
1 GB
8 GB
178°
Android TV
1366 x 768
Panoramiczna, 32 cale, 16:9, 80 cm
Nie
HD Ready
3
2
Bluetooth, Miracast, Wi-Fi
Audio IN, Common Interface, HDMI, RJ-45, USB, wyjście
słuchawkowe, złącze antenowe
Nie
DVB-C, DVB-T2, analogowy
H.264 (MPEG-4 AVC), H.265/HEVC, MPEG-4
DTS-HD, Dolby Digital
6.5 ms
2
A+

Pobór mocy w trybie czuwania:
Pobór mocy
Standard VESA:
Wymiary produktu z podstawą (szer./wys.)

Telewizor 32" Xiaomi Mi TV 4A V52R EU
Pilot
Podstawa
Baterie
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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0.5 W
31 W
100 x 100
73.3/47.8 cm

