LH-877HTS

پخشکنندههای صوتی و تصویری ال جی
نیمه نخست سال ۲۰۱۱

آریانا

ARIANA Home Theatre System
LH-W895XBH

صدای  ۱٠٠٠وات  ۴.۱کاناله
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
ورودی  USBبا قابلیت ضبط مستقیم
قابلیت ( ARCکانال برگشت صدا)
بلندگوهای کامال ً بیسیم
پخش بلو-رِ ی سهبُعدی

پارمیس

مجهز به تکنولوژی  Wi-Fi Directو Wireless
با قابلیت ارتباط ساده و آسان
قابلیت کنترل دستگاه با تلفنهای هوشمند
دسترسی به سیستم شبکه خانگی  CIFSو DLNA
دسترسی به شبکههای اینترنتی
قابلیت اجرای فایلهای MKV
پشتیبانی از هارد دیسک خارجی تا ظرفیت 4TB

PARMIS Home Theatre System
LH-877HTS

قدرت خروجي صدا  1100وات ()RMS
 155 x 5وات  225 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
گالري صداي ال جي
همگون با تلويزيونهاي اسكارلت
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping

قصر صدا

SOUND CASTLE Home Theatre System

مجهز به تكنولوژي بدون سيم ()Wireless
داراي ورودي ديسك عمودي به همراه اكواليزر نوري
کیفیت صدا و تصویر FULL HD
جستجوي راحت و دسترسي به فايلها با استفاده
از  ،DLNAشبکه  LANو WiFi
قابلیت اتصال به شبكههاي اينترنتي
مجهز به پورتهای چندگانه شامل:
ورودي  HDMIو پورت USB
قدرت خروجی صدا  1000وات
خروجی HDMI
دارای کابل ( Opticalرایگان)
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)

HB-994PK

LH-890XBH Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  1100وات ()RMS
 180 x 5وات  200 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, DivX
MP3, Wma, JPEG
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
دو ورودي و يك خروجي HDMI
داراي سوكت اتصال مستقيم ipod
قابلیت 3D Blu-ray

LH-876HTS Home Theatre System
صدای  56٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
بلندگوی Parabola
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-870HTS Home Theatre System
صدای  ۱1٠٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-866HTS Home Theatre System
صدای  85٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
بلندگوهای بیسیم جانبی
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-860HTS Home Theatre System
صدای  85٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)

LH-790HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  1100وات ()RMS
 180 x 5وات  200 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
همزماني صدا و تصوير
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
قابليت BLUETOOTH
دو ورودي و يك خروجي HDMI

LH-880XBH Home Theatre System
صدای  ۱1٠٠وات  5.۱کاناله
طراحی Infinia II
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
قابلیت ( ARCکانال برگشت صدا)
مجهز به تکنولوژی  Wi-Fi Directو Wireless
با قابلیت ارتباط ساده و آسان
قابلیت کنترل دستگاه با تلفنهای هوشمند
دسترسی به سیستم شبکه خانگی  CIFSو DLNA
دسترسی به شبکههای اینترنتی
قابلیت اجرای فایلهای MKV, Divx
پشتیبانی از هارد دیسک خارجی تا ظرفیت 4TB

LH-W871HTS Home Theatre System
صدای  ۱1٠٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
بلندگوهای عقب بدون سیم ()Wireless
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-869HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  850وات ()RMS
بلندگوهايي با كالهك برعكس
خروجي HDMI
تبديل وضوح صدا به كيفيت Full HD
Bass Blast
تنظيم آسان صداي تلويزيون
قابليت ضبط و پخش صدا از طريق USB
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-865HTS Home Theatre System
صدای  85٠وات
کیفیت تصویر  ،FULL HD 1080pشفاف و واقعی
با قابلیت HDMI
دسترسی به گالری صدای ال جی
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
قابليت BLUETOOTH 2.0

LH-888HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  1000وات ()RMS
 155 x 5وات  225 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
DVD Audio Deoder
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
همزماني صدا و تصوير
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل

LH-W779HTS Home Theatre System

LH-780HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  1000وات ()RMS
 155 x 5وات  225 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
گالري صداي ال جي
بلندگوهاي پايه بلند با زمينه قرمز رنگ
همگون با تلويزيونهاي اسكارلت
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping

قدرت خروجي صدا  1100وات ()RMS
 180 x 5وات  200 +وات ()Woofer
بلندگوهای عقب بدون سیم ()Wireless
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
داراي كابل ( HDMIرایگان)
بلندگوهای عقب بدون سیم ()Wireless
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
قابليت BLUETOOTH

LH-777HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  700وات ()RMS
 100 x 5وات  200 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به
 10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
DVD Audio Deoder
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
ورودي USB Plus

LH-T778HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  1100وات ()RMS
 180 x 5وات  200 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
داراي كابل ( HDMIرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
قابليت BLUETOOTH
خروجي HDMI

LH-769HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  850وات ()RMS
بلندگوهايي با كالهك برعكس
خروجي HDMI
Bass Blast
سوپر  USBبا قابلیت ضبط مستقیم صوت
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
قابليت BLUETOOTH
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)

LH-776HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  500وات ()RMS
گالري صداي ال جي
بلندگوهاي پايه بلند با زمينه طوسی رنگ
همگون با تلويزيونهاي اسكارلت
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
خروجی HDMI

LH-738HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  440وات ()RMS
 135 x 2وات  170 +وات ()Woofer
صداي  2/1كانال
داراي قابليت V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
خروجي HDMI
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)

LH-768HTS Home Theatre System
قدرت خروجي صدا  850وات ()RMS
 136 x 5وات  170 +وات ()Woofer
تبديل صداي  5/1كانال به  10/1كانال مجازي ()V.S.M
آمپليفاير ديجيتال XTS Pro
همزماني صدا و تصوير
اسكن پيشرفته تصوير ()Progressive Scan
پخش كليه فرمتها DVD+R, +RW, SVCD, VCD
DivX, MP3, Wma, JPEG
داراي قابليت )SIMPLINK (HDMI-CEC
قابليت BLUETOOTH
خروجي HDMI
داراي كابل  HDMIجهت پخش تصاوير
با كيفيت ( Full HDرایگان)
سوپر ( USBورودي  + USB Plusقابليت )Ripping

ARX5000 Hi-Fi
 500وات ()2.2ch
اسپيكرهاي X-Metal
داراي  2سابووفر
Advance Horn Tweener
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
ورودي و خروجي HDMI
 2ورودي  Opticalو دو ورودي Coaxial
اكواليزر Bass Blast

MDT505 Hi-Fi
قدرت خروجي صدا  5300وات PMPO
اسپيكرهاي X-Metal Bass 2nd generation
Auto DJ
پخش و شارژ iPhone / iPod
اسپيكر با طراحي متفاوت
Horn Tweener
داراي سابووفر قدرتمند
بهينهساز صداي MP3
اکوالیز اتوماتیک
ضبط مستقیم روی USB
DVD & DivX Playback
یک کاست و سه CD/DVD
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل

RBD125 Hi-Fi
قدرت خروجي صدا  2100وات PMPO
Auto DJ
اسپيكر با طراحي متفاوت
بهينهساز صداي MP3
اکوالیز اتوماتیک
ضبط مستقیم روی USB
یک  DVDبدون کاست
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
قابلیت پخش WMA, MP3
 DVD, VCDو عکس

MDS715S Hi-Fi
قدرت خروجي صدا  8500وات PMPO
اسپيكرهاي X-Metal
اسپيكر با طراحي متفاوت
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
Horn Tweener
سابووفر قدرتمند
بهينهساز صداي MP3
XDSS Plus
یک کاست و سه CD/DVD
iPod deck

FB164 Micro DVD
قدرت خروجي صدا  160وات rms
طراحي منحصر به فرد با نور آبي
DVD/DIVX Playback
قابليت ضبط و پخش صدا از طريق USB
قابليت پخش  MP3از طريق USB
XDSS Plus
ورودي سيستمهاي صوتي قابل حمل
راديو FM
قابليت BLUETOOTH
ضبط آسان صدا روی  USBبا فشار یک دکمه
تنظیم آسان صدای تلویزیون

DP1520T Portable DVD Player
ال سي دي  7اينچ WQVGA
قابليت پخش فيلم تا  3ساعت
قابليت شارژ سريع باطري (دو برابر سریعتر)
قابليت ضبط  CDصوتي روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
داراي افكت سهبعدي صدا
داراي تيونر داخلي آنالوگ
پايه اتصال به صندلي جلو
كيف مسافرتي قابل حمل

BD660 Blu-ray Player
قابليت Blu-ray 3D
قابليت پخش Audio CD, DVD, Blu-ray
قابليت CIFS/DLNA
قابليت پخش از تمام فرمتها شامل MKV ،DIVX HD
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت پشتيباني از هارد خارجی از طریق USB
MKV Player
کیفیت رنگ فوقالعاده با HDMI 1.3

BD670 Blu-ray Player
قابليت Blu-ray 3D
قابليت پخش Audio CD, DVD, Blu-ray
قابليت CIFS/DLNA
قابليت پخش از تمام فرمتها شامل MKV ،DIVX HD
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
قابليت پشتيباني از هارد خارجی از طریق USB
MKV Player
Wi-Fi Direct
قابليت کنترل دستگاه با موبایلهای هوشمند
کیفیت رنگ فوقالعاده با HDMI 1.3

DV-9570PM DVD Player
اسكن پيشرفته تصوير از طريق كابل HDMI
قابليت پخش  DVDو CD
قابليت پخش تمام فرمتها شامل MKV ،DivX HD
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت پشتيباني هارد خارجي از طریق USB
MKV Player

DV-4560PM DVD Player
طراحي باريك با ضخامت  36ميليمتر
اسكن پيشرفته تصوير
قابليت پخش Divx
قابليت پخش  CDصوتي و عكس
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس

BX580 Blu-ray Player
قابليت Blu-ray 3D
قابليت پخش Audio CD, DVD, Blu-ray
قابليت CIFS/DLNA
قابليت پخش از تمام فرمتها شامل MKV ،DIVX HD
قابليت پخش ديسك خارجي
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس
قابليت پشتيباني از هارد خارجی از طریق USB
خروجی HDMI
MKV Player

DV-5570PM DVD Player
اسكن پيشرفته تصوير
قابليت پخش Divx
قابليت پخش  DVDو CD
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس

DV-6570PM DVD Player
اسكن پيشرفته تصوير
قابليت پخش Divx
قابليت پخش  CDو DVD
قابليت ضبط از  CDصوتي بر روي USB
قابليت  USB Plusجهت پخش فيلم ،موزيك و عكس

اشکال مختلف فایلهای صوتی و تصویری

تکنولوژیMPEG-4 :
رزولوشن:
)920x1080,16:9(HD
ظرفیت2-4GB :

تکنولوژیH.264 :
رزولوشن:
920x1080
ظرفیت50GB :

تکنولوژیH.264 :
رزولوشن:
920x1080
ظرفیت4-12GB :

تکنولوژیMPEG-2 :
رزولوشن:
)720x576 (PAL
)720x480 (NTSC
ظرفیت4-8GB :

تکنولوژیMPEG-4 :
رزولوشن:
720x480
ظرفیت :زیر 1GB

تکنولوژیMPEG-1 :
رزولوشن:
)352x288 (PAL
)352x240 (NTSC
ظرفیت800MB :

تکنولوژیMPEG-2 :
رزولوشن:
)720x576 (PAL
)720x480 (NTSC
ظرفیت4-8GB :

 MKVاز فشردهسازی  Blu-Rayحاصل میگردد و  Divxاز فشردهسازی  DVDبه دست میآید.

جدول مقایسهای کیفیت تصویر
1080p

1080i

720p

576i

480i

Format

1920x1080

1920x1080

1024x720

720x576

720x480

رزولوشن

Full HD

HD

HD

SD

SD

کیفیت پخش

Progressive

Interlaced

Progressive

Interlaced

Interlaced

تکنولوژی تولید تصویر

Blu-ray

HD Broadcast

DivX HD, MKV

DVD (PAL), DivX

DVD (NTSC), DivX

تولید توسط

انواع تکنولوژی تولید تصاویر
 Interlaceدر این نوع اسکن ،تصاویر از تلفیق خطوط افقی زوج و فرد تشکیل میگردد .تمامی
تلویزیونهای  CRTاز این تکنولوژی استفاده میکنند.
 Progressiveدر این روش کل تصویریکجا ارسال میگردد از مزایای آن میتوان به تصاویر شفاف و
واضح ،تصاویر بدون پرش و عدم خستگی چشم با نگاه طوالنی مدت به تصاویر را نام برد.
کلیه محصوالت صوتی و تصویری ال جی از این تکنولوژی برتر استفاده میکنند .شاید در برخی دستگاهها
مشاهده کرده باشید “کیفیت تصویر  ”1080Pکه  Pبه اختصار  Progressiveاست و  Iمختصر Interlace
میباشد.

Deinterlaced using
Interpolation

Interlaced Scan
with Anti-Aliasing

Interlaced Scan

 MPEGیک فرمت استاندارد فشردهسازی برای پخش فیلم و موسیقی است و دارای سه نسخه ذیل
میباشد:
 :MPEG 1 -1مورد استفاده در VCD
 :MPEG 2 -2مورد استفاده در  DVDو (DVBگیرنده تلویزیونهای دیجیتال)
 :MPEG 4 -3مورد استفاده در Divx, Blu-Ray, H.264
الزم به تذکر است فرمت  MP3در محدوده  MPEG 1است نه در محدوده MPEG 3

Progressive Scan

مقایسه بلو-ری و دی وی دی
ظرفیت:
( 25GBیک رویه)
( 50GBدو رویه )
طول موچ اپتیک405nm :
نهایت رزولوشن1920x1080:
تکنولوژیH264/ MPEG4-AVC, MPEG2 :
کیفیت تصویر:
1920x1080 pixels
 60فریم در ثانیه
کیفیت صدا:
Dolby AC3, Dolby Digital Plus
)Dolby True HD (lossless format
)DTS, DTS-HD (lossless format

ظرفیت:
4.7GB~17GB
طول موح اپتیک:
650nm
نهایت رزولوشن:
)720x576 (PAL
)720x480 (NTSC
تکنولوژیMPEG-2 :
کیفیت صدا:
)Dolby Digital (AC-3
)Digital Theater System (DTS

مقایسه کدهای منطقهای بلو-ری و دی وی دی
کدهای منطقهای برای بلو-رِ ی

کدهای منطقهای برای دی وی دی

 :1کانادا و آمریکا
 :2اروپا ،خاورمیانه ،آفریقای جنوبی ،ژاپن
 :3کره ،تایوان ،جنوب آسیا ،هنگ کنگ
 :4استرالیا ،آمریکای شمالی ،مکزیک
 :5روسیه ،آفریقا ،اکراین
 :6چین

 :Aآسیای شرقی به جز چین ،آسیای جنوب شرقی و آمریکا
 :Bآفریقا ،خاورمیانه ،اروپا ،اقیانوسیه
 :Cآسیای مرکزی و جنوبی ،چین

جدول مقایسهای کابلها
HDMI

Scart

Component

S-Video

RCA
()Composite

دیجیتال

آنالوگ

آنالوگ

آنالوگ

آنالوگ

نوع سیگنال

صوت و تصویر

صوت و تصویر

تصویر

تصویر

صوت و تصویر

نوع خروجی تولید شده

بیشتر از 1080i

720p, 1080i

بیشتر از

720p, 1080i

)480i (NTSC
)576i (PAL

)480i (NTSC
)576i (PAL

خروجی تصویر

Up to 7.1 ch

2.1 ch

-

-

2.1 ch

خروجی صدا

انتقال بهترین کیفیت صدا و
تصویر بدون افت کیفیت

مجموعه کابلهای
Composite
+ S-Video
+ Component
است

کیفیت تصویر تولید شده
بسیار خوب است

تنها یک کابل است

معموال ً همراه دستگاه
خریداری شده است
اتصال آن آسان است

مزایا

فقط در تلویزیونهایی که
پشتیبانی میکنند قابل استفاده
است.
قیمت کابل در مقایسه با سایر
کابل ها گرانتر است.

تنها در بعضی کشورها استفاده
میشود

سه کابل مجزا برای انتقال
تصویر
باید به صورت مجزا تهیه شود

عدم پشتیبانی از HD
به راحتی معیوب میشود

عدم پشتیبانی از HD

محصـــول

بیشتر از

حمل رایگان

ایاب و ذهاب
رایگان

توضیحات

نصب رایگان

تلويزيونهای ال سی دی و پالسما "32
و باالتر
سینمای خانگی

_

يخچال سايد بای ساید

_

 10سال ضمانت طالیی کمپرسورهای خطی
 5سال ضمانت سایر کمپرسورها

ماشين لباسشويي

_

 10سال ضمانت طالیی موتورهای بدون
تسمه Direct Drive

ماشين ظرفشويي

_

 10سال ضمانت طالیی موتورهای بدون
تسمه Direct Drive

يخچال فریزر

_

_

_

 3سال ضمانت طالیی کمپرسور
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* طراحی و مشخصات فنی محصوالت بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.
* مدلهای ذکر شده ممکن است با مدلهای موجود در کشور شما دقیقا ْ مطابقت نداشته باشد.

معایب

پخشکنندههای صوتی و تصویری ال جی
نیمه نخست سال ۲۰۱۱

