3D LCD televize

Metz Primus 55 3D Media Twin R
Nová dimenze zábavy v domácím
kině!
S uhlopříčkou 140cm je Metz Primus 55 mistrovsky
složen z poctivých materiálů jako jsou sklo, dřevo a kov.
Garantuje perfektní provedení a technickou výbavu s
novými standarty. Dva integrované trojité tunery, 3D LED
a 200Hz technologie s dokonalým zobrazovacím panelem
s impozantní prostorovou hloubkou, a taky integrovaný
HDTV příjem dává záruku skutečné domácí zábavy.
Oddělený zvukový modul s působivě fungujícím bassreflexovým systémem dotváří plnohodnotnou domácí
zábavu. Primus 55 nabízí moderní síťové možnosti a
HbbTV díky novému Metz Media Systému. Praktický
integrovaný HDD rekordér s kapacitou 750GB Vám umožňuje si užívat oblíbené pořady kdykoli
chcete.
U nových modelů Metz sází nejvyšší standarty v oblasti kvality obrazu na souhru několika technologií,
jsou to energeticky úsporné Edge LED, mecavision HD+ a sofistikovaná 200Hz technologie.
Plnohodnotný zážitek 3D je prezentován díky kruhové polarizaci a lehkým brýlím Metz 3D. Princip
kruhové polarizace je, že televizor souběžně vysílá obrázky pro pravé a levé oko a s využitím
tenoučkého polarizačního filmu aplikovaného na panelu, televizor polarizuje světlo ve směru
hodinových ručiček pro jedno oko a v opačném směru pro druhé oko. Sladěné polarizační filmy na 3D
brýlích Metz zachytí odpovídající zobrazení tak, že nepříjemné blikání a omezení horizontálního
zobrazení při otáčení hlavy je díky vyspělé Metz 3D technologii již minulostí. Fanoušci 3D budou u
nových modelů Primus nadšeni i ze sledování klasických 2D filmů. Pouhým stisknutím tlačítka
televizory Primus konvertují 2D filmy do 3D formátu a to s úžasnou prostorovou hloubkou. Dva páry
3D brýlí najde zákazník zdarma přibalené u každé TV Metz Primus 3D.
Novinkou u nové řady TV Primus je očekávaný Metz media system(MMS), který umožňují digitální
přenos filmů, fotografií a hudebních souborů mezi televizorem a celou řadou dalších digitálních
zařízení v domácnosti jako jsou např.notebooky, počítače, síťové pevné disky (NAS) atd.. Navíc
umožňuje přístup k USB paměťovým médiím připojeným k televizoru prostřednictvím USB portu. Další
součástí nové funkce USB je nahrávání živých programů přímo na externí USB HDD. Kromě
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streamovacích funkcí poskytuje MMS také výhody nové platformy HbbTV, která přenáší nový rozměr
televizního vysílání s doplňkovým obsahem po internetu. Klasické televizní vysílání zabezpečuje
výbava dvou integrovaných trojitých tunerů pro pozemní, kabelový a satelitní příjem. Rozšířil se i
integrovaný rekordér a jeho paměť 750GB má nahrávací kapacitu více než 150 hodin v HDTV kvalitě
a více než 750 hodin v tradiční SDTV. Nadšení z TV Primus nepramení pouze z kvality obrazu či
pestré palety funkcí, ale rovněž z často výrobci opomíjeného zvuku TV. Separátní zvukový modul lze
zařadit mezi několik málo výjimečně hrajících TV reproduktorů.
Moderní TV Metz Primus přináší nový standard v designu a funkčnosti. Elegantní provedení a spojení
materiálů nerezové oceli, dřeva a skla s novými 3D panely 42 a 55 palců zprostředkovávají prvotřídní
televizní zážitek s dotekem nadčasovosti.

Technologická výbava


Polarizační 3D technologie (2ks pasivních Metz brýlí v balení TV)



LED panel s vysokým rozlišením 1920x1080 pixelů



Dvoustranný anti-reflexní kontrastní filtr



200Hz DMC technologie (optimalizace pohybu obrazu)



Mecavision HD+ technologie (zdokonalení pohybových sekvencí a kontrastu obrazu)



3D hřebenový filtr a redukce prolínání barev



mecaSoundpro s bass-reflexovým 2-pásmovým zvukovým systémem



LUX automatické ovládání kontrastu (nastavení parametrů obrazu s ohledem na okolní
prostředí)

Uživatelská výbava


DMP digitální mediální přehrávač (podpora přehrávání audio/foto/video složek z digitálních
zdrojů)



Metz Media Systém (možnost integrace domácí sítě vč. certifikace DLNA, sítové funkce)



Nový standard hybridního televizního vysílání HbbTV



Tri-Star concept (možnost volby zjednodušení nastavení ovládání TV- až tří úrovně podle
náročnosti uživatele)



Senzorové ovládání na panelu TV pro základní funkce



Timeshift funkce (pozastaví právě sledovaný program, uloží do vnitřní paměti až 300 minut v
SDTV, popř. až 120 minut v HDTV kvalitě a umožní shlédnout přerušené vysílání)



Funkce PIP (obraz v obraze – dvojitý tuner)



TOP teletext (paměť až 2000 stran)



Integrovaný uživatelský manuál v češtině a vyvolaný stlačením jednoho tlačítka
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České menu



EPG



OLED displej pro zobrazení názvu kanálu nebo času



Příprava pro prostorový zvuk - Metz Sound Systém



mecaHome+ příprava pro řídící systém EatonxComfort

Příprava pro budoucnost


digitální modulový koncept



HDTV příjem (DVB-C a DVB-S2)



USB nahrávaní na externí HDD s možností využití jen u TV Metz



USB vstup (podpora audio/foto/video)



HDD rekordér (PVR) s kapacitou 750GB umožňuje archivovat přibližně 750hod běžného
vysílání SDTV anebo přibližně 150hod HDTV vysílání



Digitální a analogové kabelové, pozemní a satelitní vysílání s dvojitým tunerem (2x – DVBC/DVB-T/DVB-S2)



Dvojitý CI+ slot pro dva CA moduly placené TV



Možno dovybavit modulem dekodéru pro HDD rekordér (PVR) a analogový signál

Konektivita


Vstupy: 4x HDMI s HDCP, 1x DVI-I, 2x EURO Scart, 1x komponentní video (YPbPr), 1x
kompozitní video, 2x RCA audio L/R, 1x Audio 3,5mm Jack, 1x RCA audio pro středový
reproduktor, 1x SPDIF digitální opt., 1x LAN, 2x USB, 1x mecaLink



Výstupy: 1x RCA audio L/R, 1x SPDIF digitální opt., 1x 3,5 mm Jack pro sluchátka



pro sluchátka
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