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SAMSUNG UE32M5672 Full HD Smart TV - telewizor 32 cale
Cena :
1.759,99 zł
Producent : SAMSUNG
Dostępność : Na zamówienie

SAMSUNG UE32M5672 Full HD Smart TV - telewizor 32 cale

PurColor
Szerokie spektrum naturalnych barw i wiernie odwzorowane szczegóły sceny, dzięki techologii PurColor.
Poznaj wymiary zewnętrzne tego telewizora i urządź z gustem swój salon lub gabinet.
Ultra Clean View
Ciesz się czystym obrazem. Technologia Ultra Clean View analizuje materiał źródłowy i usuwa zniekształcenia, zapewniając
lepszą jakość obrazu.
Contrast Enhancer
Obrazy o większej głębi. Poprzez różnicowanie poziomów kontrastu w zależności od obszaru sceny funkcja Contrast Enhancer
ożywia obraz na płaskim ekranie.
Micro Dimming Pro
Dokładne odzwierciedlenie szczegółów i kolorów. Funkcja Micro Dimming Pro dzieli ekran na strefy, analizuje je i optymalizuje w
nich kolory i kontrast, tak aby zapewnić głęboką czerń i czystą biel.
Smart Hub
Wszystko w jednym miejscu. W panelu Smart Hub masz dostęp do wszystkich funkcji i zasobów telewizora, takich jak aplikacje,
kanały TV czy lista podłączonych urządzeń zewnętrznych.
Smart View
Podłącz swój smartfon do telewizora i zachwyć się na nowo swoimi zdjęciami na dużym ekranie. Dodatkowo, aplikacja Smart
View umożliwi Ci sterowanie telewizorem za pomocą telefonu.
Jeden pilot - Smart Control
Pełna kontrola w Twojej dłoni. Smart Control pozwala sterować telewizorem i większością podłączonych do niego urządzeń.
Auto detection
Teraz możesz szybko skorzystać z urządzeń podłączonych do telewizora. Samsung Smart TV automatycznie wyświetla nazwy
urządzeń i sprawia, że wybór źródła sygnału jest dziecinnie prosty.
Connect Share Movie
Przenieś ulubione tytuły na swój telewizor – oglądaj filmy, słuchaj muzyki lub oglądaj zdjęcia dzięki podłączeniu nośników przez
port USB.
Smukła konstrukcja
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Połyskujący i wyrafinowany - wprowadza estetykę do każdego wnętrza.

Model

M5672

Panel

LED

Przekątna ekranu

32"

Technologia HD

Full HD

Rozdzielczość

1920 x 1080 (HD 1080)

Proporcje obrazu

Brak danych

Kontrast dynamiczny

Brak danych

Kontrast statyczny

Brak danych

Tuner TV

• Analogowy
• DVB-S2
• DVB-T MPEG-2
• DVB-C

Smart TV

Tak

Obsługa 3D

Nie

DLNA

Tak

Technologie

Ultra Clean View

System dźwięku

Dolby Digital Plus

Moc głośników (sumaryczna)

20 W

WiFi

Direct

Gniazda we/wy

• 3 x HDMI
• 2 x Component (Y, Pb, Pr)
• 2 x USB 2.0
• 1 x RJ-45 LAN
• 1 x Audio out
• 1 x Gniazdo CI/Cl+

Standard VESA

Brak danych

Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania - TM1750A (baterie w zestawie)
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja w wersji elektronicznej

Wysokość

43.3 cm

Wysokość z podstawą

48.7 cm

Szerokość

73 cm

Głębokość

5.5 cm

Głębokość z podstawą

20.7 cm

Waga

5.5 kg

Waga z podstawą

6.2 kg

