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Česky

Menu Položka Nastavení / Konfigurace (možnosti)

N
astavení

D
alší nastavení

Barevná matice

Výběr rozlišení obrazu ze zařízení připojených ke vstupu Komponentní nebo 
HDMI.

 ● Pouze pro vstup HDMI / YPbPr
 ● Pouze pro video signál 480p nebo 576p

Systém barev AV
Výběr optimální barvonosné normy podle video signálů v režimu AV.
[Automaticky] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]

 ● Pouze pro vstup AV

Automatické vypnutí

Slouží k nastavení času, po kterém TV automaticky přechází do 
pohotovostního režimu v případě, že se ve zvoleném čase nevykoná žádná 
operace. [Vypnuto] / [2] / [4] (hodiny)

 ● Automatické přepnutí vstupu pomocí připojeného zařízení ovlivňuje tuto 
funkci a čítání času se vynuluje.

 ● Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do režimu vypnutí.

Úsporný režim Slouží ke snížení jasu obrazu kvůli úspoře elektrické energie.
[Vypnuto] / [Zapnuto]

Převzorkování 16:9

Slouží k výběru pole obrazovky, na němž se zobrazí obraz. [Vypnuto] / 
[Zapnuto]
[Zapnuto]:

Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly okraje původního obrazu skryty.
[Vypnuto]:

Zobrazuje obraz v původní velikosti.
 ● Pokud se na okraji obrazovky tvoří šum, nastavte možnost [Zapnuto].
 ● Tato funkce je dostupná jen při nastavení poměru [16:9].
 ● Tuto funkci lze uložit samostatně pro signály SD (Standardní rozlišení) a 

HD (vysoké rozlišení).

Časové pásmo

Nastavení časových údajů.
 ● Časová data budou upravena podle GMT.
 ● Chcete-li nastavit čas podle své oblasti automaticky, použijte možnost 

[Automaticky].

 ● V režimu [Přehrávač medií] se zobrazí jiné menu.
 ● Lze zvolit pouze dostupné položky.

Technické údaje
Informační list výrobku

Výrobce Panasonic Corporation

Číslo modelu TX-L19XM6E TX-L24XM6E

Zdroj napájení Střídavé napětí 220-240 V, 50/60 Hz

Třída energetické účinnosti A A

Viditelná úhlopříčka obrazovky 47cm / 19 palců (úhlopříčka) 60cm / 24 palců (úhlopříčka)

Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu 17 W 24 W

Roční spotřeba elektrické energie*1 25 kWh 35 kWh

Jmenovitá spotřeba energie 24 W 32 W

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 
režimu*2 0,3 W 0,3 W

Rozlišení obrazovky 1 366 (Š) × 768 (V) 1 366 (Š) × 768 (V)

*1: Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, 
který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu 
použití televizního přijímače.

 *2: Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.




