PREDSTAVITEV

Gericomovi novi
ploski televizorji
..Če govorimo o zvezdah na trgu zabavne elektronike,
so to v tem trenutku zagotovo ploski televizorji..

Plazmatski prikazovalniki in televizorji
LCD sta proizvoda, ki vsako četrtletje
beležita nekaj desetodstotno rast prodaje. Samo v zadnji četrtini lanskega
leta je bila prodaja televizorjev LCD za
106 odstotkov višja kot leto poprej in
je dosegla številko 2,2 milijona enot.
Da so trenutno najbolj priljubljeni prav
v Evropi (71 odstotna rast prodaje) dokazuje podatek, da je bilo 35 odstotkov
vseh "elcedetevejev" prodanih prav na
stari celini. Med evropskimi ponudniki
plazmatskih zaslonov in televizorjev LCD
podjetje Gericom ni novinec, saj je to
pomlad predstavil že drugo generacijo
ploskih televizorjev, ki jih, tako kot to
velja za njegove prenosnike, odlikuje
predvsem odlična opremljenost, dobre
karakteristike in ugodna cena.

Gericom poleg obstoječega programa ploskih
televizorjev, od katerih sta najbolj prodajana 42-palčni plazmatski prikazovalnik
V3 in 30-palčni LCD TV, prestavil dva
nova televizorja LCD, 26 in 27-palčnega, ter 50-palčni plazmatski televizor z
vgrajenima dvema TV sprejemnikoma.
Novi plazmatski televizor Gericom GTV
5000 je pravi velikan med televizorji.
50 palcev čez diagonalo, v naši merski
enoti namreč to pomeni krepkih 127
cm, zmore prikazati sliko s kontrastnim
razmerjem 3.000:1 in svetilnostjo 1.000
kandel. Vgrajena ima dva TV sprejemnika
(Samsung Hyperband cable tuner) zato
lahko na zaslonu hkrati prikazuje dva
različna TV signala v načinu PiP (slika v
sliki; manjša slika v večji) ali PoP (zaslon
razdeljen na dva dela). Naravna ločljivost prikazovalnika znaša 1.366*768
slikovnih elementov, preko VGA vhoda
zna optimalno prikazati računalniško
sliko ločljivosti 1.280*1024 točk, preko
DVI vmesnika pa do 1.360*768 točk.
Opremljen je z vsemi najbolj uporabnimi
vmesniki (tudi komponentnim YCbCr in
YPbPr 480p, 720p, HDTV 1080i), vgrajen ima tudi RS232 vmesnik, ki je namenjen nadgradnji programske opreme.
Cena tega Gericomovega plazmatskega
televizorja bo na našem trgu slabih 830
tisočakov, pri čemer je podstavek za tega
45-kilskega velikana že vključen v ceno.
Na evropski (tudi naš) trg je Gericom poslal še dva nova televizorja LCD. Gericom
GTV 2610 je lepo oblikovan televizor z
diagonalo 26-palcev oz. dobrih 66 cm
in razmerjem med dolžino in višino slike
15:9. Sliko (TV in računalniško) prikazuje
z ločljivostjo 1.280*768 točk s svetilnostjo 500 kandel in kontrastnim razmerjem 600:1. Značilnost tega ploskega
televizorja je, da ima pred LCD matrico
vgrajen stekleni filter (Plexiglas).
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Množica različnih vmesnikov, vgrajen TV
sprejemnik s teletekstom in funkcija PiP
in ceno 219.900 tolarjev so dobra popotnica za dobro prodajo tega Gericoma.
Nekoliko dražji (239.900 SIT) in nekoliko
večji (27-palcev ali 68,6 cm) je naslednji
novinec - Gericom GTV 2702. Od svojega
brata se razlikuje po prikazani ločljivosti
- 1.280*720 točk, kar nakazuje tudi na
razmerje stranic 16:9, vgrajena pa ima
tudi dva TV sprejemnika. Vse, kar lahko
rečemona koncu je - želimo vam le še
dober sprejem.
(P.R.)
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