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UE55LS003

Cena: 10 000 zł
Seria: The Frame
Przetestowana wielkość ekranu: 140 cm (55 cali)
Inne wielkości: 1 09 cm (UE43LS003): 6500 zł;
164 cm (UE65LS003): 14 000 zł
Jak dobre są jakość obrazu i dźwięku?
52% Dobry obraz z bardzo naturalnymi kolorami, dźwięk jeszcze OK
Test wizualny
bardzo ostry obraz, bardzo naturalne kolory, dobre wrażenie z HDR
Test laboratoryjny: rozkład jasności / jasność / kontrast / odchyłka barwna / bardzo równomierny / 286 cd/m2 / 6085:1 / bardzo niska /
wartość bieli / czerni/ HDR
bardzo naturalna/ bardzo głęboka / tak
Jakość dźwięku
trochę pusty i ostry
Zalecany tryb obrazu / inne ustawienia
film / HDMI UHD Color
Czy telewizor ma wszystkie ważne złącza?
6% Brak złącza słuchawkowego, brak analogowych wejść wideo
Złącza dla nagrywarki, odtwarzacza Blu-ray etc.
4x HDMI
Wyjścia audio
cyfrowe (optyczne), HDMI (ARC), Bluetooth
Łącza multimedialne (USB, sieć, Wi-Fi)
gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB
Jakie funkcje dodatkowe ma telewizor?
12% Dobry wybór aplikacji i funkcja nagrywania USB
Odtwarzane pliki multimedialne przez USB i sieć
m.in. MP3, WAV, AAC, AVCHD, MOV (MPEG4 HD), MKV H.265
Internet: funkcje i aplikacje
m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, YouTube, Spotify
Nagrywanie TV przez USB / niezależnie od bieżącego programu
tak / nie (pojedyncze tunery)
Jak łatwa jest obsługa?
22% Po nabraniu wprawy bardzo nieskomplikowana
Instrukcja obsługi (zakres, użyteczność)
lakoniczna instrukcja skrócona, instrukcja w menu trudna w obsłudze
Pilot: obsługa / podpisy / podświetlenie
bardzo łatwa / wyraźne / brak
Menu ekranowe (zrozumiałość, przejrzystość)
oczywiste, przejrzyste, dobra pomoc
Jak wysokie są zużycie prądu i hałas eksploatacyjny?
8% Niskie
Roczne koszty energii przy 4 godzinach pracy dziennie + 20 godzin stand-by około 90 zł (103 W) + około 1,30 zł (0,3 W)
Hałas eksploatacyjny
niesłyszalny
Punkty dodatnie i ujemne
One Connect Box, tryb sztuki z czujnikiem ruchu, wymienne ramki
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