PREDSTAVITEV

Tanki (TV) prikazovalniki
AOC in Gericom
..Ko se združita LCD tehnologija in TV sprejemnik..
Plazmatski prikazovalniki in LCD televizorji postajajo naša vsakdanjost. Skoraj
več ni tedna, ko ne bi vsaj eden večjih
proizvajalcev napovedal, da bo prenehal
izdelovati klasične monitorje in televizorje s katodnimi cevmi. Skoraj v en dih pa
beremo, da se gradijo vedno nove in večje proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo
LCD in plazmatskih panelov, s katerimi
naj bi zadovoljili, če ne že presegli visoko
povpraševanje. Posledično se z vse večjo
ponudbo znižuje tudi cena LCD in plazmatskih prikazovalnikov.
Zato ni presenetljivo, ko tudi iz tedna v
teden na našem majhnem trgu spremljamo padaje cen. Na nedavnem obisku pri
podjetju Anni smo bili prijetno presenečeni nad »novo« ceno LCD TV-ja blagovne
znamke AOC z oznako TV2054. Z slabih
140 tisočakov nas je v njihovi prezentacijski sobi gledal (mi pa njega) LCD televizor prijetnih oblikovnih potez in z zelo
kontrastno sliko. Dimenzija diagonale
zaslona v palcih znaša 20,1, prevedeno v
centimetre pa 51 ob razmerju stranic 4:3.
Sliko prikazuje v ločljivosti 800*600 slikovnih točk s tipično svetlostjo 500 sveč
na m 2 in kontrastnim razmerjem 500:1.
Ker gre za televizijski sprejemnik, pomeni, da ima TV kartico (s telektekstom)
in zvočnike že vgrajene v samo ohišje.
Nanj lahko priključimo tudi računalnik,
ki bo zaradi nižje ločljivosti igral vlogo
predvajalnika DVD/DivX filmov. Nanj lahko pripeljemo videosignal preko Scart,
kompozitnega ali S-video vmesnika. Sam
sprejemnik omogoča tudi naprednejše
funkcije, kot so PIP, POP in DPF (Digital
Photo Frame). Zaradi cene in manjše diagonale je AOC TV2054 primeren predvsem za manjša stanovanja ali mladinske
sobe, vsekakor pa priporočamo montažo
na steno.
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Ker pa je za nas filmofile 50-centimetrska
diagonala prikazovalnika premalo, smo si
pobližje pogledali še Gericomov LCD TV
z diagonalo 30 palcev ali že spodobnih
76 centimetrov in z razmerjem slike 16:9.
Daljinski upravljalnik, vgrajen par zvočnikov, veliko različnih priključkov (S-Video,
Composite, VGA, PC Audio IN, Scart) in
super slika je zagotovilo za zelo uporaben
prikazovanik. Gericom GTV3000 ni več
tako poceni (349.990 SIT), ker pa ga s
kreditom lahko razdelimo na vsaj 12 mesecev, se nam niti ne zdi več tako nedosegljiv. Naprave je za 90 centimetrov v širino, zato moramo že kar dobro razmisliti,
kam ga postaviti (ali obesiti).
V demonstracijski sobi podjetja Anni iz
Trzina smo si iz oči v oči gledali še z dvema velikanoma. Plazmatski prikazovalnik
AOC in Gericom sta napenjala mišice
drug ob drugem. Oba z diagonalo 42 palcev (106 centimetrov), AOC s kontrastnim
razmerjem 1.000:1 in svetilnostjo 700
kandel, Gericom pa celo s kontrastnim

razmerjem 3.000:1 in 1.000 kandel svetilnosti. AOC 4263 je trenutno v akciji za
slabih 500 tisočakov, Gericomov plazmatski prikazovalnik pa je 60 tisočakov
dražji. Če bi se odločali na podlagi tehničnih podatkov in splošnega vtisa, bi se
verjetno raje odločil za Gericomovega V3,
saj zna prikazati računalniško sliko v ločljivosti 1.280*1.024 slikovnih točk.
V vsakem primeru vam svetujemo, da si v
živo ogledate delovanje vseh zgoraj naštetih prikazovalnikov v demonstracijski sobi
podjetja Anni v Trzinu. Občutek pri gledanju TV slike na LCD ali plazma tehnologiji
je res svojevrstno doživetje, še posebno,
če je podprto z dobro zvočno sliko. (P.R.)
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