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PREDSTAVITEV

Philips OLED TV 55POS9002

Popoln za ogled nogometnega prvenstva
..Ste že pripravljeni na bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu? Kupili ste že navijaške pripomočke, se založili s prigrizki in kupili album
s sličicami, zdaj za uživanje v spektakularnih tekmah potrebujete le še kakovosten televizor..

tudi v trgovini z aplikacijami. Na Philipsovem televizorju namreč lahko dostopate do priljubljene
Googlove spletne trgovine Play, v kateri najdete
malo morje filmov in aplikacij, kot je na primer Philipsova Wave Your Flag. S to boste še posebej na
svoj račun prišli nogometni navdušenci, saj boste
lahko prihajajoče nogometno prvenstvo gledali
ob prav posebni osvetlitvi Ambilight. Aplikacija
namreč omogoča, da LED diode žarijo v barvi zastav držav, ki so se uvrstile na prvenstvo, pa tudi
dani gol ali dobljena rumeni in rdeči karton se v celoti razlijejo po vaši dnevni sobi.
Za nameščanje aplikacij televizor sicer ponuja 16
gigabajtov pomnilnika, za lažje navigiranje po
vmesniku pa poskrbi dvostranski daljinec. Ta ima
na eni ploskvi klasične televizijske tipke, na drugi pa
priročno miniaturno tipkovnico v postavitvi QWERTY. Kar pride prav, če na primer na televizorju brskate po spletu in iščete video vsebine na YouTubu.
Ker je med vami nedvomno veliko uporabnikov
Netflixa, katerega prav tako lahko najdete med
aplikacijami za namestitev, pa boste zagotovo
pozdravili laskavo oznako “Priporočeno s strani
Netflixa”. Ta označuje, da je televizor prestal strog
ocenjevalni postopek na osnovi dejavnikov, ki so
naročnikom najpomembnejši, in se izkaže odlično
pri predvajanju video vsebin z Netflixa.
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ga ločili že za manj kot 1.500 evrov. 
(P. R.)
ekrana preselilo v vaš prostor. Osvetlitev lahko Z aplikacijami postane televizor še uporabnejši
posnema dogajanje na zaslonu, torej projicira Video igre lahko igrate prek povezane igralne konbarve, ki so skladne s sliko, ali pa je statična v bar- zole ali računalnika, lahko pa marsikatero poiščete

»

20

Računalniške novice

maj 2018

