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skrócone
wyniki testu

Jak dobra jest jakość obrazu i dźwięku?
Test wizualny

OLED 65BX
Cena: 7000 zł

Seria: OLED BX
Przetestowany rozmiar: 164 cm (65 cali)
Inne: 140 cm (55 cali, 5000 zł)

50 % Świetny obraz, dobry dźwięk

bardzo naturalne kolory, wysoki kontrast,
płynne ruchy
Test laboratoryjny: maksymalna jasność / kontrast /
563 cd/m² / 50 000:1 / niska / bardzo
odchyłka barwna / wartość bieli / czerni / ostrość ruchów / naturalna / bardzo głęboka / wysoka /
rozkład jasności / kąt widzenia / zakres dynamiki HDR
równomierny / bardzo duży / 97 %
Dynamiczny HDR
Dolby Vision
Zalecany tryb obrazu
Filmmaker Mode, OLED Light 75
Jakość dźwięku
mocne i czyste brzmienie, pomiar akustyki
pomieszczenia pilotem

Czy telewizor ma wszystkie ważne łącza?

Łącza dla nagrywarki, odtwarzacza Blu-ray etc.
Wyjścia audio

12 % Kompletne wyposażenie

4x HDMI
wyjście słuchawkowe, wyjście cyfrowe
(optyczne), HDMI (ARC), Bluetooth
gniazdo sieciowe, Wi-Fi, 3x USB

Łącza multimedialne (USB, sieć, Wi-Fi)

Jakie są funkcje dodatkowe?
Odtwarzane pliki multimedialne
Internet: funkcje i aplikacje

13 % Dużo aplikacji, nagrywanie przez USB

Nagrywanie przez USB / niezależnie od bieżącego programu

Jak łatwa jest obsługa?
Instrukcja obsługi

25 % W zasadniczych kwestiach łatwa

Pilot: obsługa / podpisy / podświetlenie
Sterowanie głosowe
Menu ekranowe: ustawienia podstawowe
Menu ekranowe: funkcje smartTV
Sortowanie stacji / tworzenie list z ulubionymi / eksport

jakość

wszystkie przetestowane
m.in. HbbTV, Amazon, Netflix, Sky, Disney+,
Apple TV, DAZN, Magenta Sport, AirPlay
tak / tak (podwójne tunery)

instrukcja skrócona, kompletna w menu,
dobre zalinkowanie
bardzo łatwa / wyraźne / nie
nazwa programu otwartym tekstem,
wyszukiwanie m.in. w Amazon, Disney i Netflix
dobrze zrozumiałe z wyjaśnieniami, trochę
rozdrobnione z bardzo wieloma opcjami
bardzo przejrzyste, ulubione aplikacje można
łatwo zapisać na pasku menu
bardzo łatwe / bardzo łatwe / możliwy
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