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Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής 1

Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος) 

Αναγνωριστικό μοντέλου TX-65HX580E

Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR) G

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για

τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)

standardnog dinamičkog raspona (SDR)

109,0

Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR) G

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (ΗDR), εάν εφαρμόζεται 149,0

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση 0,3

Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν

 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Παράμετρος Παράμετρος ή Τιμή και ακρίβεια

Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα Panasonic Corporation

Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση 0,5

Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση 2,0

Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης

απεικόνισης

✔

 

 

 

Λόγος διαστάσεων 16

Ανάλυση οθόνης (pixel) 3840

Διαγώνιος της οθόνης 164,0

Διαγώνιος της οθόνης 65

Εμβαδόν ορατής οθόνης 114,8

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης LCD

Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου

λαμπρότητας (ABC)

 

✔

Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής 
 

✔

Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας 
 

✔

Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλογμένη ρύθμιση) 50

Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού

(από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)
8

Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά) 7

Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος 7

Τύπος τροφοδοτικού: 

✔

 

 

 

Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος) 


