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Poznaj wszechstronny, doskonale wyposażony we wszystkie potrzebne Ci funkcje telewizor Ferguson 
T232FHD506. W tym modelu szczególną uwagę zwrócono na obsługiwane standardy odbioru telewi-
zji naziemnej i kablowej, dzięki czemu bez potrzeby wydawania pieniędzy na zewnętrzne odbiorniki 
można oglądać programy nadawane w standardach DVB-T, DVB-T2 i DVB-C za pomocą hybrydowego 
tunera DVB.

Ferguson T232FHD506 wyróżnia się bardzo dobrą jakością obrazu i odwzorowaniem kolorów. Panel LCD 
wykonano w technologii podświetlenia LED a oferuje on bardzo dobry kontrast 5000:1 i szerokie kąty 
widzenia 178/178 stopni. Duży wybór gniazd dostępowych pozwala podłączyć do telewizora niemal 
każde urządzenie zewnętrzne ze smartfonami, tabletami, konsolami do gier i komputerami włącznie. 
Szczególnie w przypadku komputerów Ferguson T232FHD506 doskonale sprawdza się w roli monitora.
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Główne cechy:
• Obsługa DVB-T, DVB-T2 i DVB-C 

w jednym urządzeniu!

• Rozdzielczość Full HD 1080p

• Doskonałej jakości panel LED 
obsługujący między innymi dynamiczną 
redukcję szumów, adaptacyjne 
usuwanie przeplotu, technologię 
pogłębiania koloru i kompensacji 
ruchu usuwającą znane z tańszych 
telewizorów efekty utraty ostrości 
obrazu w szybkich sekwencjach wideo.

• Obsługa multimediów - wystarczy 
podłączyć napęd USB z mediami, 
by wyświetlać swoje zdjęcia, filmy 
czy muzykę i miło spędzać czas z 
najbliższymi. Oczywiście polskie 
napisy w filmach są obsługiwane.

• Obsługa technologii MHL - podłącz 
swój smartfon lub tablet i ciesz się 
obrazem wysokiej rozdzielczości 
wprost na ekranie telewizora.

• Mnogość wejść i wyjść pozwalająca 
podłączyć niemal każde urządzenie 
zewnętrzne (3xHDMI, VGA, MHL, 
wyjście słuchawkowe, SCART, inne).

• Dobry i wyraźny dźwięk zapewniany 
przez dwa głośniki 5W.

• Moduł dostępu warunkowego 
w standardzie CI+.

Specyfikacja techniczna:
• Przekątna ekranu: 32”
• Rozdzielczość: do 1920x1080 

60Hz pikseli (FullHD)
• Proporcje obrazu: 16:9
• Kontrast: 5000:1
• Czas reakcji: 8ms
• Kąty widzenia: 178/178
• Najważniejsze technologie poprawy 

obrazu: redukcja szumów 3D, dynamiczna 
redukcja szumów, adaptacyjne usuwanie 
przeplotu, kompensacja ruchu

• Głośniki: 2x5W (wbudowane)
• Tryb dźwięku: Standard/Music/Personal/Movie
• Automatyczna regulacja głośności (AVC): tak
• Obsługa Dolby Digital Plus (EAC3): tak
• Obsługa dźwięku przestrzennego: tak
• Funkcja blokady: tak
• Funkcja EPG: tak
• Funkcja obsługi napisów: tak
• Funkcja kontroli rodzicielskiej: tak
• Funkcje hotelowe: tak
• Obsługa timerów: tak
• Funkcja teletekstu: tak
• NICAM: tak
• PVR (nagrywanie programów): 

tak (na zewnętrzną pamięć)
• Języki menu ekranowego: angielski, 

niemiecki, polski, słowacki, czeski, 
słoweński, bułgarski, hiszpański, włoski, 
grecki, holenderski, rosyjski, francuski

• Obsługa wideo: H.264/MPEG1/
MPEG2/MPEG4/XviD/VC1

• Obsługa audio: MP3/LPCM
• Obsługa obrazów: JPG/JPEG
• Obsługiwane systemy wideo: 

PAL, NTSC, SECAM
• Zasilanie: AC 180-240V 50/60Hz
• Wymiary z podstawą (szerokość x 

wysokość x głębokość): 731x475x196 mm
• Wymiary bez podstawy (szerokość x 

wysokość x głębokość): 731x437x80 mm
• Waga: 5,8kg

MHL to innowacyjna 
technologia, 

która całkowicie zmienia sposób 
pracy i zabawy. Zmień swój telefon 
w system kina domowego i przesyłaj 
swoje ulubione kanały telewizyjne, filmy 
i domowe nagrania wideo w wysokiej 
rozdzielczości wprost do telewizora!
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Opakowanie
 Pakowanie zbiorcze: xx szt.

Wejścia/wyjścia:
 1. Moduł dostępu 

warunkowego CI+
2. USB
3. HDMI 3
4. HDMI 2 / MHL
5. HDMI 1
6. RF
7. Coaxial OUT
8. VGA/PC
9. PC-Audio
10. SCART
11. Audio IN

1 1

2 2
3 3
4 4

567891011

Pilot:
Ferguson T232FDH506 
dostarczany jest z wyjątkowo 
wygodnym i intuicyjnym w 
obsłudze pilotem. Pilot ten 
doskonale leży w dłoni przez co 
pozwala wygodnie obsługiwać 
wszystkie funkcje odbiornika.

Kod EAN
 Kod: 5907115002514
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