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Telewizor Samsung
UE48J5500 48''
Cena

2 304,77 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Wysyłka w ciągu

48 godzin

Kod producenta

UE48J5500AWXXH

Opis produktu

Najprostszy sposób, aby uzyskać dostęp i poznać programy na żywo, filmy, aplikacje, gry i wiele więcej
Korzystaj z łatwego dostępu do wideo na żądanie, przydatnych aplikacji i wciągających gier. Smart TV zapamiętuje nawet
ostatnio oglądane filmy, by wznowić je błyskawicznie kiedy tylko chcesz. Wszystko to w oparciu o system operacyjny TIZEN
stanowiący gwarancję istotnego uproszczenia interakcji. To centrum rozrywki, którego szukałeś.
*Dostępność aplikacji, treści oraz niektórych funkcji może zależeć od kraju, jak również od zaplanowanych aktualizacji.

Zyskaj mniejsze efekty rozmazania obrazu podczas oglądania szybkich scen akcji oraz zmagań sportowych
Chcesz cieszyć się transmisją wydarzeń sportowych lub filmów bez rozmyć obrazu. Picture Quality Index 400 zapewnia
niesamowicie płynny i rzeczywisty ruch, bez względu na to, jak szybko rozgrywa się akcja. Zatem bez względu na to, czy
lubisz gry, dynamiczne wydarzenia sportowe czy filmy akcji, możesz rozkoszować się doskonałą ostrością i płynnością
ruchomych obrazów. Im wyższa wartość PQI tym lepsza jakość obrazu w najbardziej dynamicznych scenach.

Obraz Full HD to rozrywka w idealnej jakości obrazu i dźwięku
Korzystaj z domowej rozrywki o wyższym poziomie realizmu, niż kiedykolwiek. Dzięki rozdzielczości dwukrotnie większej niż
standardowe telewizory HD, Twój TV dostarczy Ci niesamowitych wrażeń wizualnych, które pozwolą Ci w pełni zanurzyć się w
świecie z ekranu Twojego telewizora. Gdy zobaczysz bogactwo i żywe kolory obrazu Full HD, Twoje ulubione programy
telewizyjne i filmy już nigdy nie będą takie same. Odkryj nowy poziom realizmu dzięki jakości Full HD

Bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi - surfuj po sieci bez użycia kabli
Dzięki wbudowanej sieci bezprzewodowej możesz w pełni wykorzystać całą funkcjonalność telewizora Smart bez podłączania
dodatkowych urządzeń zewnętrznych, a także zachowując jego atrakcyjne wzornictwo.
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Udostępniaj i wyświetlaj zdjęcia, filmy i muzykę na dużym ekranie TV
DLNA to skrót z Digital Living Network Alliance i oznacza on standard rozpowszechniania mediów (audio, video, zdjęcia) w
sieci domowej LAN. DLNA działa tylko w obrębie sieci LAN a nie poprzez Internet. Urządzenia wspierające DLNA nie wymagają
praktycznie żadnej konfiguracji. Aby korzystać z DLNA musimy mieć co najmniej jesten serwer DLNA którym zwykle jest PC z
odpowiednim oprogramowaniem lub np dysk sieciowy ze wsparciem DLNA. Aby oglądać materiały z serwera DLNA
potrzebujemy klienta usługi jakim może być np. telewizor ze wsparciem dla DLNA.

Lepszy obraz dzięki intensywnym kolorom
Zobacz świat w jego prawdziwych kolorach. Technologia Wide Color Enhancer Plus korzysta z zaawansowanego algorytmu,
który znacząco poprawia jakość obrazu, wyświetlając nawet subtelne odcienie i szczegóły, których mniej zaawansowany
telewizor nie jest w stanie odtworzy.

Zarządzaj swoim czasem: oglądaj to co chcesz, kiedy chcesz
Możesz nagrywać programy telewizji cyfrowej na podłączony dysk twardy USB, a następnie odtwarzać je w dowolnym
momencie. To idealny sposób na zarządzanie swoją kolekcją nagrań gotowych do obejrzenia podczas wypoczynku.
* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone
przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji. Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
* Funkcja nagrywania może być dostępna po aktualizacji systemu.

Ciesz się filmami, zdjęciami i muzyką odtwarzaną za pośrednictwem USB
Podłącz pendrive'a lub dysk do portu USB w telewizorze i oglądaj swoje zdjęcia i filmy na dużym ekranie. Złącze UBS zapewnia
łatwy dostęp do treści (w tym również do plików muzycznych) bezpośrednio na ekranie telewizora.

Oglądaj programy i audycjie naziemne w standardzie HD
Odbiornik wyposażony jest zintegrowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4) umożliwiający odbiór audycji
naziemnych w standardzie HD. Naziemna telewizja cyfrowa poza zwiększeniem ilości programów oferuje lepszą jakość obrazu
i dźwięku, a także umożliwia dodanie dodatkowych komponentów, takich jak wiele ścieżek dźwiękowych, w tym także dźwięk
przestrzenny, szczegółowy przewodnik po programach (EPG). Możliwe jest także dodawanie usług interaktywnych oraz
płatnych serwisów.
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