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Telewizor 40" Chiq L40G4500
Cena

949,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131759

Kod producenta

L40G4500

Kod EAN

8592344203596

Producent

Chiq

Przekątna ekranu

40"

Rozdzielczość

1920 x 1080 px

SmartTV

Nie

Technologia

LED

Opis produktu
Wysoka jakość obrazu dzięki ekranowi LED
Telewizor z matrycą typu LED z pewnością wpisze się w zakres
oczekiwań wymagających klientów. Niekwestionowanym
atutem tej technologii podświetlania jest znakomite
odwzorowanie kolorów. Ponadto mamy do czynienia z bardzo
energooszczędnym rozwiązaniem. To idealna propozycja dla
wszystkich osób, którym zależy na ponadprzeciętnej jakości
obrazu i niskich kosztach eksploatacji. Postaw na sprawdzony
model, który znajdzie szerokie zastosowanie w Twoim domu.

Zobacz więcej dzięki rozdzielczości Full HD
By zobaczyć więcej i doświadczyć znakomitych wrażeń
podczas oglądania ulubionych filmów i seriali, sięgnij po
telewizor Full HD. Rozdzielczość Full HD to 1920 na 1080
pikseli – dokładnie tyle, ile oferują standardowe produkcje na
płytach BluRay, a także spora część materiałów filmowych w
serwisach VOD. Daj się oczarować wysokiej szczegółowości
obrazu, wiernemu odwzorowaniu barw i detali, jaką zapewni
telewizor z ekranem Full HD.

Tuner DVB
Ten model telewizora został wyposażony w tuner DVB-C, dzięki
czemu nie musisz kupować oddzielnego urządzenia, by
odbierać materiały z cyfrowej telewizji na jego ekranie.
Cyfrowa transmisja materiałów audio i wideo nie tylko
charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, ale też nie jest zbyt
podatna na zakłócenia. Bez względu na to, czy korzystasz już z
oferty telewizji kablowej, czy też nie, wbudowany tuner DVB-C
może okazać się bardzo przydatną opcją.

Odbieraj sygnał telewizji satelitarnej dzięki
tunerowi DVB - S2
Chcesz zyskać dostęp do stacji telewizyjnych i radiowych,
które są nadawane drogą satelitarną? Nic prostszego. Ten
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telewizor stworzy takie możliwości, a wszystko to zasługa
wbudowanego tunera DVB-S2. To tuner odbierający ulepszony
sygnał DVB-S, a w tym materiały w rozdzielczości HD przy
zdecydowanie niższej przepustowości niż w standardzie DVB-S.

Producent
Model
Typ matrycy
Przekątna ekranu [cal]
Przekątna ekranu [cm]
Format HD
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
Tuner

Moc łączna głośników
Liczba głośników
Złącze HDMI
Złącze USB
Wyjście cyfrowe audio
Złącze komponentowe
Pobór mocy podczas pracy [W]
Standard VESA [mm]

Telewizor 40" Chiq L40G4500
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Chiq
L40G4500
LED
40"
100 cm
Full HD
1920 x 1080
50 Hz
Analogowy
DVB-C
DVB-S
DVB-S2
DVB-T
DVB-T2
16 W
2 głośniki
1
1
Optyczne
Tak
50
200 x 200

