
Ön jelenleg itt tartózkodik : Nyitóoldal : IT megoldások : Monitorok : Tv-tuneres monitorok :

A Samsung TA750 HDTV monitor elhozza önnek a hihetetlen 3D-s szórakozás világát. A kecses külsővel, a letisztult egyenes vonalakkal és a vékony kávával a

TA750 még közelebb viszi önt a képernyőn zajló jelenetekhez. A TA750 szakított a régi hagyományokkal, és egy olyan felületet hozott létre, amely egyetlen

képernyőn képes megjeleníteni a HDTV, a számítógépes és az audiovizuális tartalmakat is. A TA750 tartalmazza a Smart Smart Hub, az AllShare, a ConnectShare

valamint a „kép a képben” funkciókat, és Ultra Clear Panel képernyőjével továbbá 100%-os fénykép-megjelenítésével‡ egy teljesen új élménnyel ajándékozza meg

önt. Ráadásként pedig itt van még a 3D HyperReal Engine és a 3D-átalakító, hogy önnek valóban hihetetlen 3D szórakozásban legyen része egy végtelen

csatlakoztatási lehetőséget nyújtó HDTV monitoron.

Se3D HyperReal Engine: az élmények új dimenziója

Az intelligens 3D HyperReal Engine segítségével a Samsung a legmagasabb színvonalon nyújtja a lélegzetelállító 3D képalkotást. Az emberi aggyal megegyező

működésű technológiával a Samsung TA750 HDTV monitor egyszerre képes vezérelni a színt, a kontrasztot, a 3D effekteket és a mozgást, hogy aztán minden képzeletet

felülmúló végeredmény jelenjen meg a képernyőn. A Full HD 3D képek olyan élesek és élethűek, hogy az élmény nem csak felejthetetlen, de a szemnek is pihentetőbb

lesz.

Végtelen csatlakoztatási lehetőségek Samsung AllShare technológiával
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Még ragyogóbb és lebilincselőbb 3D élmény

Az 1,5x nagyobb fényerejű TA750 magával ragadó 3D élménye elképesztő vizuális világával az ön

szemét is rabul ejti majd. A Samsung beépített jeladójával és az aktív 3D szemüvegekkel a képek

sokkal élénkebbek, és szemmel láthatóan nagyobb a fényerejük. A Samsung TA750 HDTV monitor

abban is különbözik a többi monitortól, hogy a panel háttérvilágítása csak a retesz zárásakor aktív.

Ez optimalizálja a 3D élményt, és takarékoskodik az energiával is.

Kapcsolja be és élvezze a multimédiás tartalmakat a
ConnectShare segítségével

Ha már nem bírja kivárni, hogy lejátszhassa a digitális tartalmakat, legyen az film, fénykép vagy zene,

akkor ne vesztegesse tovább az időt: hozza ki a legtöbbet a ConnectShare-ből. Csatlakoztassa a

memóriaegységet (merevlemezt vagy pendrive-ot) a TA750 HDTV monitorhoz az USB porton

keresztül, és játssza le a tartalmat a ConnectShare-rel számítógép használata nélkül. Élvezze a

multimédiás tartalmakat, hiszen a TA750 kényelmesebbé teszi a mindennapjait.

Még nagyobb teljesítmény, még több bemenet

Ha szeret egyszerre több feladatot is kezelni, akkor a TA750 HDTV monitorban valódi munkatársra

talál. Akár 6 különböző digitális eszközt is csatlakoztathat, hogy megkönnyítse a munkáját, anélkül,

hogy bajlódnia kéne a különböző készülékekkel. Alakítsa ki saját multimédia központját! A bemeneti

opciók 2 HDMI, kompozit és komponens bemenetet és 1 USB portot tartalmaznak. Ezekkel laptopot,

számítógépet, DVD- és Blu-ray lejátszót valamint játékkonzolokat csatlakoztathat egyszerűen és

közvetlenül a HDTV monitorhoz. A TA750 HDTV monitorral még hatékonyabban szervezheti meg a

munkáját.

Dobja fel a 3D képeket 3D hangzással

Engedje, hogy a Samsung csúcskategóriás, élethű 3D hangzása kényeztesse önt is. Az SRS

Theatre Sound HD, Dolby Digital Plus Pulse és DTS technológiát is felvonultató, megnövelt

kompatibilitást nyújtó TA750 monitor csakis a legkiválóbb hangminőséget szólaltatja meg a társítható

eszközökön, mint például a külső hangszórókon. Az SRS rendszer „láthatatlan” hangszóróival ön is

megismerheti a valódi 3D surround hangzás előnyeit. A legkiválóbb hangzás az ön 3D képi

világához. Nyűgözze le érzékeit a külső hangszórókból áradó, mindent körbeölelő 3D hangokkal.

Csatlakoztassa a Wi-Fi dongle-t a TA750 HDTV monitorhoz, és fedezze fel a vezetéknélküli multimédia világát a Samsung AllShare funkcióval, amellyel ön vezetékek és

külön szoftverek telepítése nélkül játszhatja le monitorán a digitális eszközein tárolt tartalmakat. Nincsen kéznél Wi-Fi dongle? Nem probléma. Használhatja a vezetékes

hálózatot is. Indítsa el a filmeket, a fényképeket és a zenéket a monitoron, akár vezeték nélkül is közvetlenül a multimédiás eszközökről, a lehető legegyszerűbb módon.

A Magic Angle Vertical mindig tökéletes képet ad
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Valódi színek 100%-os fénykép-megjelenítéssel

Nincs is szebb, mint az élethű képélesség és színvilág. A Samsung 100%-os fénykép-megjelenítési

képessége garantálja, hogy a fényképezőgépen vagy videokamerán megörökített pillanatokat

pontosan úgy láthatja viszont, ahogyan azok az emlékeiben is élnek. A Samsung fénykép-

megjelenítés kimagasló minőségű sRGB színtere a digitális eszközök, mint például a monitorok, a

digitális fényképezőgépek és a szkennerek szabvány színtere, amely a megörökített képeket zavaró

torzítások nélkül képes visszaadni. A TA750 HDTV monitor képernyője kristálytiszta és élethű

képeket jelenít meg, hogy ön tökéletes minőségben élhesse át újra az emlékeket.

Még élénkebb képek, Ultra Clear Panel képernyővel

Ne hagyja, hogy zavaró tükröződések és alacsony kontrasztarány rontsák el az élményét! A

Samsung TA750 HDTV monitor Ultra Clear Panel képernyője tökéletes képeket garantál. A

képernyőpanel a külső fényből és a napsütésből származó visszaverődések kiszűrésével csökkenti a

tükröződést, hogy érvényre juthassanak az élénk, részletgazdag képek. A végeredmény a

csúcsminőségű kép, amely élesebb és magasabb kontrasztarányú, hogy ön még mélyebb

feketékben és ragyogóbb színekben gyönyörködhessen. Mostantól ön is megtapasztalhatja az

igazán dinamikus képi élményt.

Ismerkedjen meg a Mega Dynamic Contrast képvilágával

A Mega Dynamic Contrast Ratio még kiválóbb színeket és képminőséget tár ön elé. A Samsung

TA750-es monitor valósághű képei egy vadonatúj élménnyel ajándékozzák meg önt. A lélegzetelállító

5.000.000:1 kontrasztarány a legmagasabb, ami jelenleg elérhető. Az T7350 monitor képernyőjén a

fekete, minden másnál sötétebb, a fehér szinte vakít, a színek pedig élénkebbek mint valaha. Az ön

tekintetét is rabul ejti majd a tűéles kép és a hihetetlen színgazdagság. A színek kirobbannak a

képernyőről, maguk mögé utasítva a többi monitor már szinte unalmasnak tűnő képi világát. Lépjen

be ön is a Samsung Mega Dynamic Contrast Ratio-jával a szórakoztatás új dimenziójába, és játssza

le a multimédiás tartalmakat az őket megillető, professzionális képélménnyel.

Adjon újabb dimenziót a 2D képekhez a 3D-átalakítóval

Úgy gondolja, hogy 2D képeket 3D-ben látni csak a képzeletünkkel tudunk? A

Samsunggal ez már a valóság. A Samsung 3D-átalakítója egyetlen

gombnyomásra hihetetlen 3D élménnyel tölti meg kedvenc tévéműsorait és

filmjeit. Vigyen életet a 2D képekbe. Ráadásul a 3D képbeállításokkal az ön

egyéni ízléséhez alakíthatja a 3D élményt. Kényeztesse szemeit egy vadonatúj

képi világgal.

A „kép a képben” technológiával a multitasking
gyerekjáték

SmaSmart Hub alkalmazások intelligens monitorokhoz

Hozzon ki még többet a Samsung Smart Hubból a TA750 HDTV monitorral.

Wi-Fi dongle-lal vagy vezetékes LAN-hálózattal, már akár számítógép vagy

laptop nélkül is élvezheti a több száz alkalmazást és a tartalmak széles

kínálatát. Csatlakozhat a közösségi oldalakhoz (pl. Facebook vagy Twitter),

vagy rákereshet a legújabb frissítésekre és hírekre is. Ez a teljesen új

színvonalú kényelem és csatlakozási mód forradalmi monitorhasználati

lehetőségeket tár fel ön előtt. Lépjen be egy új dimenzióba a TA750 HDTV

monitorral.

A TA 750 HDTV monitor Magic Angle Vertical technológiája nem csak az ideális betekintési szögben képes tökéletes képet megjeleníteni. Állhat, ülhet vagy végig

heveredhet a kanapéján, a Magic Angle Vertical gondoskodik róla, hogy ön mindig tökéletes képet lásson. 20 szögfokozat (10 felfelé és 10 lefelé) közül választhatja ki az

ön pozíciójához legjobban illőt. A HDTV-re is kifejlesztett Magic Angle Verticalnek köszönhetően mindig úgy érzi majd, mintha pont a képernyő előtt ülne.
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A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.
Törekszünk arra, hogy Weboldalunk tartalma mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos legyen, azonban ezt mégsem tudjuk garantálni, ezért a Weboldalon
előfordulhatnak hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt és/vagy korlátozott.

fel

Specifikacio

Series Series 7

Panel

BLU LED

Ultra Clear Panel Igen

Video

Képernyő méret 23"

Felbontás 1920 x 1080

Picture Engine DNIe + 3D HyperReal Engine

Panel Frame Rate 120 hz

Dynamic Contrast Ratio Mega DCR

Auto Motion Plus 100Hz Igen

Brightness 250 cd/m²

Válaszidő (ms) (átlagos) 3 ms

Viewing Angle (H/V) 170° / 160°

Audio

Sound Solution Dolby Digital plus pulse, dts2.0, SRS TheaterSound HD

Hangkimenet (RMS) 7 W x 2

Woofer Nem

Jellemzők

Samsung 3D Igen

3D Sound (TV) Igen

Wireless HeadSet Nem

Smart@TV Igen

Remote Control App Support Igen

Extended PVR Igen

Allshare (Powered by DLNA) Igen

ConnectShare™ (USB2.0) Igen

RUI Nem

WiFi Built-in Nem

EPG Igen

Teletext (TTXT) Igen

OSD Nyelve

29 Language for EU / CISEnglish, Spanish, French, German, Italian, Russian, Dutch, Portuguese,

Swedish, Bulgarian, Croatian, Czech, Greek, Hungarian, Polish, Romanian, Danish, Finnish,

Norwegian, Serbian, Lithuanian, Latvian, Estonian, Slovak, Slovenian, Albanian, Macedonian,

Ukrainian, Kazakhs

Digital Noise Filter Igen

BD Wise Igen
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InstaPort S Igen

Room EQ , Auto Sound

Calibration (ASC)
Nem

Anynet+ (HDMI-CEC) Igen

Auto Channel Search Igen

Auto Power Off Igen

Auto Volume Leveler Igen

Caption (Subtitle) Igen

Clock & On/Off Timer Igen

Game Mode Igen

Picture-In-Picture 1 Tuner PIP

Sleep Timer Igen

Still Picture Nem

Hotel TV Feature Hotel Mode Igen

Rendszer

DTV Reception DVB-T / T2 / C

DTV Tuner Built-in Igen

CI / CI+ CI+

MHP / MHEG (version) MHEG (1.0.6)

Input & Output

Audio Out (Mini Jack) Igen

Component In (Y/Pb/Pr) 1

Composite In (AV) 1 (komponens Y)

Digital Audio Out (Optical) 1

DVI Audio In (Mini Jack) 1 (PC Audio bemenet)

Ethernet (LAN) Igen

Headphone 1 (Audio kimenet)

HDMI 2

PC Audio In (Mini Jack) 1

PC In (D-sub) Nem

RF In (Terrestrial/Cable input) 1

RF In (Satellite input) Nem

RS232C (AV CONTROL) Nem

USB 2

CI Slot 1

Scart 1

Design

Concept / Type (ToC or High

Glossy)
ToC

Front Color Fekete

Tilt Igen

Swivel (Left/Right) Nem

Energia

Energiafogyasztás AC100 - 240 V 50 / 60 Hz

Power Consumption (Max.) Átlagos 65 W / Max 80 W

Power Consumption (Stand-by) < 1,5 W

Méretek

Set Size with Stand (WxHxD,

mm)
543,4 x 404,5 x 191,1

Package Size (WxHxD, mm) 601 x 476 x 226

Súly

Set Weight without Stand (lb

(kg))
3,72

Set Weight with Stand (lb (kg)) 6,1

Package Weight (lb (kg)) 8,2

Accessory

3D Glasses (Bundle) Igen

Remote Control Model TM1060

Batteries (for Remote Control) Igen
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Vesa Wall Mount Support Nem támogatott

Slim Gender Cable Igen

ANT- Cable Nem

Power Cable Külső adapter

Signal Cable(Default) HDMI to HDMI kábel

Quick Setup Guide Igen

E-manaul Igen

Install CD Igen (PC 3D játékok driver S / W)

A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.
Törekszünk arra, hogy Weboldalunk tartalma mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos legyen, azonban ezt mégsem tudjuk garantálni, ezért a Weboldalon
előfordulhatnak hibák. Felelősségünk az alábbiak szerint kizárt és/vagy korlátozott.
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