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Lansãri interesante pe piaþa
televizoarelor

"super-inteligente"
Piaþa electronicelor este una

într-o continuã schimbare. Mode-

le se schimbã rapid, tehnologia

avanseazã, consumatorii sunt

veºnic în cãutarea unor noutãþi.

Anul acesta, firmele vin cu mai

multe propuneri, televizoare 4K,

8K, rulabile, cu sisteme audio de

ultimã generaþie. Toate acestea

vor fi prezentate publicului la di-

verse târguri.

Primul televizor care se poate

rula va apãrea în prima parte a

anului. Avansul tehnologic în do-

meniul ecranelor se va concretiza

în 2019 nu doar cu telefoane plia-

bile, un segment foarte mediati-

zat în ultimele luni, dar ºi cu tele-

vizoare de mari dimensiuni care

se vor putea rula.

LG propune primul televizor ru-

labil care va intra ulterior pe piaþã.

Televizorul OLED de 65 de inch

al celor de la LG se va rula la o

apãsare de buton ºi se va ascun-

de într-o bazã. Mai intere-

santã este abilitatea

ecranului de a ascun-

de zonele care nu

sunt necesare. Dacã

pe ecran ruleazã un

film cu un raport al

imaginii mai îngust

pe înãlþime, zonele

negre vor fi rulate.

Sony a lansat douã noi modele

de televizoare cu Android TV din

seria Master la CES 2019. A9G

este modelul OLED cu re-

zoluþie 4K care va fi di-

sponibil în versiuni cu

diagonale de 55, 67

ºi 77 de inch. Cel

de-al doilea televizor,

care poartã numele

Z9G, este de tip LCD

dar rezoluþia oferitã este

8K de aceastã datã. În plus, acesta
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Tendinþe

Primul

televizor care se

poate rula va

apãrea în prima

parte a

anului.



va fi disponibil în douã versiuni,

de 85 (216 cm) respectiv 98 de

inch (249 cm). Noile televizoare

au la bazã procesorul de imagine

X1 Ultimate, optimizat special

pentru rezoluþia 8K. Cei de la

Sony susþin cã procesorul

a na l i ze a zã f i e ca re

obiect din imagine

în parte pentru a

obþ i ne d e ta l i i

mai bune ºi o

imagine mai re-

alistã. Z9G di-

spune de patru

difuzoare mon-

tate frontal, iar

A9G va arãta ca ºi

cum pluteºte când

este montat pe perete -

susþine producãtorul japonez.

Calibrarea specialã pentru Net-

flix, IMAX Enhanced, Dolby Vi-

sion ºi Atmos sunt alte caracteri-

stici integrate în cele douã noi

modele de televizoare Sony.

Ambele folosesc Android TV, iar

cei de la Sony susþin cã prin up-

grade-ul la Oreo meniurile ºi apli-

caþiile se vor miºca mai rapid

decât la versiunile anterioare.

Principalele puncte forte ale

noii game de televizoare lansate

anul acesta de Philips sunt proce-

sorul de imagine P5, siste-

m u l d e ope ra re

Android Pie, siste-

mul de sunet Bo-

wers & Wilkins,

Dolby Vision &

Dolby Atmos

ºi as istentul

digital Alexa.

Conform pro-

d u c ã t o r i l o r :

rama subþire nea-

grã, rama inferioarã

ºi suporturi din oþel lu-

struit, realizate în colaborare cu

designer-ul Georg Jensen aratã

rafinamentul modelului Philips

9104. Acesta dispune de o tehno-

logie WCG Nano cell UHD care

evidenþiazã culorile ºi de proce-

sorul de imagine P5 Perfect Pictu-

re Engine. Tehnologia Ambilight

pe trei laturi este capabilã sã

îmbunãtãþeascã ºi mai mult vi-

braþia de culoare ºi raportul de

contrast, creând o experienþã de

vizionare chiar mai captivantã

decât cea disponibilã anterior. Pe

nou l m od e l su nt i nt e g ra t e

HDR10+ ºi HLG care ajutã la cali-

tatea imaginii, un sistem de sunet

2.1 de 25W. Philips TV a anunþat

atuurile noii game TV 2019: mai

multe modele OLED, un procesor

de imagine P5 mai puternic, de a

treia generaþie, sistemul Bowers

& Wilkins integrat mai multor

modele. În plus, ultima versiune a

sistemului de operare Android,

Pie (9), va putea fi experimentatã

pe televizoarele Philips TV cu

Android iar asistentul digital Ale-

xa este încorporat pe platforma

Philips Saphi Smart TV. Tehnolo-

giile de sunet Dolby Vision ºi

Dolby Atmos au fost incluse în

mai mult de 90% din modelele

din gama 2019.

19

Philips TV a

anunþat atuurile noii

game TV 2019: mai multe

modele OLED, un procesor

de imagine P5 mai puternic,

de a treia generaþie,

sistemul Bowers & Wilkins

integrat mai multor

modele.


