LG 43UP80003LR Televizorius

„Real 4K“ UHD.
Stulbinantis įtaigumas.
LG UHD TV kaskart viršija lūkesčius. Gėrėkitės tikrovišku
vaizdu ir gyvomis spalvomis – keturis kartus didesnis
pikselių tikslumas, palyginti su „Full HD“.

Populiariausių filmų vertas
funkcionalumas.
Įsirenkite kino teatrą namuose. FILMMAKER MODE™ ir HDR
leis jums dar labiau įsijausti į žiūrimą turinį. Norėdami
pasiekti mėgstamą turinį, prisijunkite prie mėgstamų
siuntimo srautu platformų.

Pramogos
Visų jūsų mėgstamiausių dalykų
centras.
Prieiga prie programos „Apple TV“ ir „Netflix“. Rinkitės iš
naujausių filmų, TV laidų, dokumentinių filmų ir tiesioginių
rungtynių – visa tai vienoje vietoje.

FILMMAKER MODE™
Atgijusi režisieriaus vizija.
FILMMAKER MODE™ išjungia judesio tolygumo užtikrinimo
funkciją, bet išsaugo originalias proporcijas, spalvas ir
kadrų dažnį. Šitaip tiksliai perteikiama režisieriaus vizija,
todėl filmą matysite tokį, koks jis buvo kurtas.

Active HDR
Ištobulinta viskas iki subtiliausių
detalių.
LG UHD televizoriuje naudojama technologija „Active HDR“,
todėl spalvos yra ryškios, o detalės – tikslios. Palaikoma
daug HDR formatų, įskaitant HDR10 bei HLG, todėl galite
mėgautis mėgstamais filmais jų originalia kokybe.

Žaiskite kaip nugalėtojas.
Panirkite į veiksmą. Žaidimų optimizavimo priemonė „Game
Optimizer“ ir maža įvesties delsa leis žaisti sparčiau bei
labiau įsijautus.

Žaidimo optimizavimo priemonė
Greitai ir lengvai atliekama žaidimo
sąranka.
Vienoje vietoje valdykite visus nustatymus naudodami
režimus, kurie optimizuoti įvairiems žaidimų žanrams – FPS,
RPG ir RTS. Kontrastą kontroliuokite naudodami juodos ir
baltos spalvų stabilizavimą – tai užtikrinsite geresnį
matomumą.

HGiG
Panirkite į žaidimą.
„HGiG“ nustato TV veikimo efektyvumą ir vaizdo kokybę, po
to suderina HDR vaizdus, kad žaidžiant HDR žaidimus
patirtis būtų įspūdinga.

Maža įvesties delsa
Tobulas valdymas be delsos
LG UHD TV užtikrina, kad naudotojai puikiai galės
akimirksniu valdyti žaidimus – be delsos.

Jaudinančių rungtynių patirtis
Pasijusite, lyg būtumėte stadione. Naudojama technologija
„Bluetooth Surround Ready“, todėl žiūrėdami rungtynes
jausitės lyg būtumėte prie pat aiktelės ribos. O su sportu
susiję įspėjimai visada praneš apie jūsų mėgstamų komandų
rungtynių laiką.

Su sportu susiję įspėjimai
Niekada nepraleiskite savo komandos
rungtynių.
Su sportu susijusių įspėjimų funkcija jums pateiks
pranešimus prieš rungtynes, jų metu ir joms pasibaigus.
Niekada nebereikės jaudintis, kad praleisite svarbias
mėgstamų komandų rungtynes, net jei žiūrite kitą turinį.

Paruošta erdviniam „Bluetooth“ garsui
Namuose – daug patogiau.
Lengvai prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbius ir
nenaudodami laidų girdėsite erdvinį garsą. Veiksmo garsas
yra sodresnis ir tikroviškesnis, todėl savo svetainėje
pajusite įspūdingą rungtynių atmosferą.

Suteikite interjerui elegancijos
UHD išties bus puikus akcentas jūsų interjere. Plonas
ekranas ir rėmelis, estetiškas dizainas – toks televizorius
bet kokiam interjerui suteiks elegancijos.

Keturių branduolių 4K procesorius
Vaizdas ir garsas – dar tobulesni.
Procesorius pašalina vaizdo triukšmą ir sugeneruoja
ryškesnes spalvas bei didesnį kontrastą. Mažos raiškos
vaizdai padidinami ir atkuriami arti 4K kokybės. Be to, jis
žino, kada, kur ir kaip patobulinti garsą, kad būtų skurtas
virtualus erdvinis garsas ir žiūrėjimo patirtis būtų
įspūdinga, lyg būnant kino teatre.

4K raiškos didinimas
Viską matykite 4K raiška.
LG UHD televizorius 2K turinį paverčia tikroviškiausiu 4K
vaizdu – patobulinamos smulkios detalės, raiška ir spalvos.
Tekstas ir vaizdai tampa daug aiškesni, sumažėja triukšmo
ir pagerinamas ryškumas.

AI skaisčio valdymas
Puikios funkcijos – geresnis vaizdas
Šviesos jutiklis išmatuoja aplinkos šviesą, po to procesorius
subtiliai pakoreguoja tonų atvaizdavimą, kad ekrano
skaistis būtų optimalus. Išmanus pritemdymo valdymas ir
taškų kompensavimo algoritmas pagerina kontrastą, todėl
tamsūs vaizdai tampa kokybiškesni. O HDR turinys
patobulinamas pakoreguojant skaistį, todėl tamsesnės
scenos tampa kontrastingesnės, detalesnės, pagerėja
spalvų skiriamoji geba.

AI Sound
Garsas, kurio nusipelno kiekvienas
žanras
Procesorius daugiau kaip 17 milijonų garso duomenų taškų
pagrindu identifikuoja balsus, efektus ir dažnius, kad garsą
galėtų optimizuoti pagal garso žanrą – taip užtikrinamas
įspūdingas garso įtaigumas.

ThinQ AI
Manote, kad žinote, ką reiškia
„išmanus“?
Manykite iš naujo.
„LG ThinQ“ užtikrins įspūdingesnę TV žiūrėjimo patirtį.
Pasirinkite mėgstamiausią balso padėjėją ir televizorių
valdykite balsu – pateikiamas visiškai naujas patogesnis
pradžios ekranas, suteikiantis daugiau valdymo galimybių.

Magic Remote
Veikia beveik kaip burtų lazdelė.
Naujos konstrukcijos „Magic Remote“ labiau panašus į
burtų lazdelę – jis ergonomiškas, jį patogu laikyti, o
naudojant rodymo ir slinkimo sistemą galima sparčiau
vykdyti paiešką. Naudodami integruotą AI technologiją
lengviau pasieksite paslaugas, o sparčiaisiais mygtukais,
kurie susieti su pagrindiniais turinio teikėjais, greitai
pasieksite savo mėgstamiausius kanalus.

Balso komandos
Patogus valdymo centras.
„LG ThinQ“ leidžia komandomis valdyti namų daiktų
interneto ekosistemą – naudojama natūralaus balso
atpažinimo technologija
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