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Afb. 3: flatscreen met Pro LED 32 – backlight in 32 clusters Afb. 4: Flat-screen TV with Pro LED 512 – Backlighting in 512 zones

Opmerking: 
Om reden van druk en verandering door beeldbewerking is het niet mogelijk de te 
realiseren verbeteringen in het beeld volledig natuurgetrouw weer te geven.

Opmerking: 
Om reden van druk en verandering door beeldbewerking is het niet mogelijk de te 
realiseren verbeteringen in het beeld volledig natuurgetrouw weer te geven.

Opmerking: 
Om reden van druk en verandering door beeldbewerking is het niet mogelijk de te 
realiseren verbeteringen in het beeld volledig natuurgetrouw weer te geven.
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Afb. 1a: lcd-televisie met normale fluorescentielampen

Afb. 1b: flatscreen met EDGE-LED Afb. 2: fflatscreen met EDGE-LED – volledig verlicht 
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Bij een gering omgevingslicht (bijvoorbeeld ’s 
avonds bij schaarse verlichting in de woon-
kamer) wordt het verminderd, terwijl bij veel 
zonlicht de helderheid wordt versterkt. 
AutoView realiseert hiermee een zichtbaar 
betere beeldkwaliteit en is bovendien ener-
giezuinig, omdat het benodigde vermogen 
van de televisie in een donkere kijkomgeving 
wordt gereduceerd (Afb. 1b/2).
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 pro LEd 32

Led-televisies met Pro LED 32 combineren 
de bijzonder platte bouwwijze van EDGE-
LED-televisies met een verder verbeterde 
beeldkwaliteit. Ze beschikken over een 
speciale backlightaansturing waarmee de 
helderheid van het scherm in 32 clusters 
onafhankelijk van elkaar kan worden inge-
steld. De leds bevinden zich daarbij in de 
linker en rechter rand van het toestel. Deze 
procedure wordt ook local dimming geno-
emd. Zo kunnen lichte delen van het beeld 
sterk en donkere delen van een scene 
zwakker worden belicht. Het contrast, het 
verschil in helderheid tussen zwart en wit, 
neemt hierdoor enorm toe en de weergave 
van het zwart wordt sterk verbeterd (Afb. 3)

 pro LEd 512

Wordt een display met over de volledige 
oppervlakte achter het beeldscherm aange-
brachte leds verlicht, spreken we van een 
direct-led-verlichting. Hiermee kunnen 
duidelijk lichtintensievere beeldschermen 
met een hoger contrast worden gerealise-
erd. In ons topmodel 55ZL1G wordt een 
direct-led-panel met 3.072 leds gebruikt. 6 
leds vormen een cluster waarvan de helder-
heid kan worden gestuurd. De 55ZL1G heeft 
derhalve 512 clusters en bereikt hiermee 
een zeer fijn afgestemde aansturing van de 
helderheid (local dimming) om best mogeli-
jke contrasten en een zeer krachtig zwart te 
realiseren. Door het hoge lichtvermogen van 
de meer dan 3.000 leds, is de maximale 
helderheid van 1.000 cd/m_ van de 55ZL1G 
twee keer zo hoog dan die van normale 
televisies. Dat is vooral bij de weergave van 
3D een voordeel, omdat hiermee het verlies 
aan helderheid door de shutterbril kan 
worden gecompenseerd  (Afb. 4) 

 LAGEr ENErGIEVErBruIK 

In vergelijking met fluorescentielampen is het 
energieverbruik van leds bij een gelijke 
lichtcapaciteit duidelijk lager. Dat is niet 
alleen goed voor uw portemonnee, maar 
ook voor het milieu en het gaat ook nog 
eens gepaard met een betere beeldkwaliteit.

 HET FuNCTIoNErEN VAN  
 LC-dISpLAYS

Om het voordeel van een flatscreen te be-
grijpen, moet men eerst het principe van lcd 
(Liquid Crystal Display – vloeibare kristallen) 
kennen. Voor een lichtbron (backlight) ligt een 
vlak met beeldpunten. Bij een Full HD televisie 
zijn dit meer dan 2 miljoen pixels. Versimpeld 
kan men een LC-display met een diaprojector 
vergelijken, waarbij de backlight de lamp en 
het beeldoppervlak de dia is. Een televisie met 
led-backlight is een televisietoestel dat gebruik 
maakt van lichtemitterende diodes (led = Light 
Emitting Diode) om het beeldscherm te ver-
lichten. Een diode is slechts enkele millimeters 
groot en zet elektrische stroom zeer efficiënt 
om in licht. Bovendien reageren leds merk-
baar sneller op wijzigingen in de helderheid 
dan fluorescentielampen die bij normale 
lcd-televisies worden gebruikt. Het licht- 
spectrum van leds leidt bij lcd-televisies tot 
een bijzonder natuurlijke kleurweergave.  
Deze eigenschappen maken  door het ge-
bruik van leds in televisies een duidelijk  
hogere beeldkwaliteit mogelijk bij een geringer 
stroomverbruik (Afb. 1a).

 EdGE-LEd-TV

De voordelen van led ten opzichte van 
fluorescentielampen (geringe afmetingen, 
hoog lichtrendement, weinig energieverbru-
ik, snelle reactietijd) komen in de televisies 
van Toshiba volledig tot zijn recht. Door de 
opbouw van de leds in de rand van het 
scherm wordt het beeldoppervlak vanaf de 
zijkant belicht. Diffusorplaten verdelen het 
licht gelijkmatig achter het LC-display. Bij 
deze bouwwijze is sprake van EDGE-LED-
verlichting, omdat de lichtelementen aan de 
zijden en niet achter het beeldoppervlak 
worden ingebouwd.
Daarom zijn flatscreens met EDGE-LED ook 
platter dan televisies die conventioneel 
worden verlicht. Door de snelle reactie van 
de leds op wijzigingen in de helderheid, 
wordt bovendien een beter dynamisch back-
light mogelijk: bij televisies met AutoView, 
een technologie die bij Toshiba is ontwik-
keld, worden helderheid en kleurtemperatuur 
automatisch aangepast aan de actuele 
lichtomstandigheden in de ruimte waarin de 
televisie zich bevindt.

LEd dISpLAY TECHNoLoGIE



Afb. 8: 800 Active Motion Rate

Afb. 6: 100 Active Motion Rate

Afb. 7: 400 Active Motion Rate 

Afb. 5: 50 hertz

Afb. 5: schematische weergave vergelijking verhoogd aantal pixels

SD 720 x 567 pixels (PAL TV-norm)

Full HD 1920 x 1080 pixels 

Quad-Full-HD-Super-Resolution-paneel 3840 x 2160 pixels
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 100 HZ ACTIVE moTIoN rATE / 
 200 HZ ACTIVE moTIoN rATE  

Om bewegingen scherper weer te kunnen 
geven worden de enkele beelden van het 
videosignaal door de televisies van Toshiba 
met 100 Hz Active Motion Rate geanaly-
seerd en worden boven op de 50 originele 
beelden  50 nieuwe beelden berekend die 
aan de beweging worden toegevoegd. De 
televisie laat nu dus 100 i.p.v. 50 beelden 
per seconde zien. De bewegingsscherpte 
neemt hierdoor duidelijk toe (afb. 7). 200 Hz 
Active Motion Rate verviervoudigt het aantal 
beelden per seconde en dit leidt tot een nog 
verder toenemende scherpte van het beeld.  
 
 
 
 
 
 

 
 400 HZ ACTIVE moTIoN rATE

Voor een scherpe en vloeiende weergave 
van bewegingen berekent de elektronica bij 
de 400 Hz Active Motion Rate nog meer 
beelden die in het originele beeld niet aan-
wezig zijn (tussenbeelden). Met 400 Hz 
Active Motion Rate wordt het aantal beelden 
per seconde 8 maal zo hoog en dit leidt tot 
nog vloeiendere beelden (Afb. 7)

 800 HZ ACTIVE moTIoN rATE

Onze high end televisies met de CEVO ENGI-
NE gaan nog een stapje verder. Bovenop de 
berekende tussenbeelden bij 400 Hz Active 
Motion Rate, worden door een intelligente 
schakeling van het achtergrondlicht zwarte, 
halve beelden gerealiseerd. Hiermee wordt 
bereikt dat de indruk van een pixel op het 
netvlies tussen twee beelden gewist en de 
effectieve duur van de weergave per beeld 
nogmaals wordt gehalveerd. Voor de best 
mogelijke weergave van bewegingen ontstaan 
hiermee effectief 800 beelden per seconde  
(Afb. 8)
 
 

 
 FILmSTABILISATIE BIJ 24p 

 
Wanneer u bioscoopfilms in het originele 
format met 24 beelden per seconde afspeelt, 
biedt de filmstabilisatie van Active Vision 
twee weergaveopties. In de optie “smooth” 
wordt de beeldfrequentie door de berekening 
van tussenbeelden tot 120 Hertz verhoogd. 
De film wordt hiermee zonder “schokken” en 
met de juiste snelheid getoond. Bij de optie 
“normaal” blijft het typische schokken wat 
we uit de bioscoop kennen behouden. 
 
 

 dE VoLGENdE GENErATIE LEd:   
 QuAd FuLL Hd 

De toekomst van de displaytechnologie is al 
begonnen. In de Toshiba ZL2 werd een 
Quad-Full-HD-paneel met EDGE-LED-
verlichting ingebouwd. Een Quad-Full-HD-
display heeft 4 maal zo veel beeldpunten als 
een normaal Full-HD-paneel. (afb. 5). Twee 
keer zoveel rijen en 2 keer zoveel kolommen 
(3.840 x 2.160 i.p.v. de gebruikelijke 1.920 x 
1.080 pixels). Dit hoge aantal pixels en de 
hoge pixeldichtheid is nodig om 3D zonder 
bril in een hoge beeldkwaliteit mogelijk te 
maken. Het display moet immers de beide 
perspectieven voor het linker en rechteroog 
tegelijkertijd weergeven en in meerdere 
hoeken uitstralen, zodat alle kijkers een 
optimaal 3D-beeld kunnen zien. 
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Een videosignaal bestaat uit 50 beelden per 
seconde die in principe voldoende zijn voor 
een volledig vloeiende waarneming. 
In tegenstelling tot klassieke televisies met 
beeldbuis laten lcd/led-televisies elk van 
deze 50 beelden zo lang zien, tot deze door 
het volgende videobeeld wordt vervangen. 
Onze hersenen voegen de door het oog 
waargenomen enkele beelden samen tot 
een vloeiende beweging. Daarbij werken de 
hersenen sneller dan de televisie. Elk indivi-
dueel beeld laat een indruk op het netvlies 
achter wat ertoe leidt dat wij een veegeffect 
waarnemen en het bewegende beeld on-
scherp lijkt. De vakman spreekt hierbij van 
bewegingsonscherpte. Door een verhoging 
van de beeldfrequentie wordt elk beeld 
minder lang getoond en dus ook de indruk 
per beeld op het netvlies korter. Het resul-
taat is een duidelijk vloeiendere en scherpere 
waarneming van de beweging 
(Afb. 5) 

 
 

SNELLE FrAmE-INTErpoLATIE Voor SCHErpE BEWEGINGEN rESoLuTIE pANEEL
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normaal beeld nieuw beeld met Resolution+

verscherpen

voor  na

geen bewerking nodig

anti-aliasing

Afb. 10: Resolution+

 SCHErpEr ZIEN mET  
 rESoLuTIoN+

De televisietoekomst is HD. Meer dan 26 
miljoen Nederlanders hebben inmiddels hun 
keuze voor een flatscreen gemaakt die HD 
kan weergeven. Helaas kan de grote meer-
derheid van de kijkers het potentieel van hun 
televisie niet benutten. Ook wanneer steeds 
meer zenders ermee beginnen hun 
programma’s ook in HD uit te zenden, zullen 
de komende tijd standaarduitzendingen (SD 
formaat) de overhand houden. Om toch ook 
bij “normale” uitzendingen, dvd’s en zelfs 
met de good old VHS-cassette een HD-
gevoel op uw televisie van Toshiba te  
beleven, hebben wij Resolution+ ontwikkeld. 
 

 WAT IS rESoLuTIoN+?

In plaats van het vergroten van het materiaal 
in normale resolutie naar resolutie in HD gaat 
Resolution+ nog een stap verder. De beeld-
informatie wordt eerst geanalyseerd, ver-
volgens op essentiële plaatsen verbeterd en 
tenslotte gecorrigeerd op mogelijke fouten 
ten opzichte van het origineel. Kortom: 
Resolution+ verbetert de scherpte en toont 
meer details dan het oorspronkelijke materiaal 
en creëert hiermee een HD-look. (Afb. 10) 

 HoE WErKT rESoLuTIoN+?

Resolution+ doorloopt bij ieder beeld van het 
videosignaal 3 stappen om tot een zichtbaar 
beter resultaat te komen. Dit proces vraagt 
om veel rekencapaciteit en is überhaupt 
alleen maar mogelijk dankzij het gebruik van 
zeer sterke beeldprocessoren.

Stap 1. Beeldanalyse 
IOm een hogere scherpte te bereiken speurt 
Resolution+ in eerste instantie die delen van 
het beeld op die verbeterd kunnen worden. 
Hierbij herkent de techniek bijzonder com-
plexe en gedetailleerde beelddelen en objec-
tranden. Kleurvlakken en delen van het 
beeld die niet zeer rijk zijn aan detail worden 
bewust niet bewerkt omdat hier geen verbe-
tering mogelijk is.

Stap 2. Beeldverbetering 
Om een duidelijk beter beeld en dus ook 
een HD-look te krijgen, optimaliseert Resolu-
tion+ de rijkdom aan details en scherpt de 
randen aan. In de eerste fase scherpt Reso-
lution+ de geïdentificeerde, complexe zones 
in het beeld aan, door de ernaast gelegen 
pixels van ieder beeldpunt precies te analy-
seren en zo zelfs de kleinste details beter uit 
te werken. Hiermee wordt de rijkdom aan 
detail in een HD-beeld gesimuleerd. Ook 
worden randen nabehandeld, die zonder 
correctie “jaggies” (zaagtandvormige of 
trapsgewijze reproductie van contouren in 
digitale beelden) zouden kunnen vertonen. 
Hier grijpt Resolution+ in en strijkt de plooien 
glad. Dit leidt tot duidelijk scherpere randen 
en een verfijnde scheiding van objecten in 
het beeld. Dubbele contouren en gekartelde 
randen van objecten worden zo vermeden. 

Stap 3. Beeldcorrectie 
Bij de laatste stap wordt het verbeterde 
beeld terug geconverteerd naar de stan-
daard resolutie voor controle en met het 
origineel vergeleken. Zo vallen mogelijke 
fouten in de berekening van het hi-res beeld 
op en kunnen worden gecorrigeerd. Op 
deze manier kan Resolution+ garanderen 
dat een beter, maar tegelijkertijd waarheids-
getrouw beeld wordt uitgezonden.

rESoLuTIoN+, 3d rESoLuTIoN+, NET rESoLuTIoN+

Afb. 11: 3D Resolution+

L R L R

Stap 4 Stap 1

Stap 3

Stap 1. 
Berekening van de ontbrekende beeldpunten voor het 
inkomende Side-by-Side-signaal 
Stap 2:
Reconversie naar Side-by-Side voor correctie
Stap 3:
Vergelijking met het originele beeld om interpolatiefouten 
te herkennen
Stap 4:
Corrigeren van fouten 
Stap 5:
Finale 3D-Full-HD-beeldweergave 

pixels
1080

960 pixels 960 pixels

pixels
1080

960 pixels 960 pixels

1920 pixels

1920 pixels

1920 pixels

1920 pixels

pixels
1080

pixels
1080

Stap 2

Stap 5

L R

L R

2D deelbeelden 2D deelbeelden

de elektronica controleert daarbij de enkele 
beelden en identificeert de zones met weinig 
en veel details. Die delen van het beeld 
waarin zich weinig details bevinden worden 
niet verbeterd om beeldfouten door onnodi-
ge berekeningen te vermijden.
In segmenten met veel details bepaalt 3D 
Resolution+ de beeldzones waarin verbete-
ringen kunnen worden aangebracht en 
berekent deze opnieuw. Zo worden randen 
afgevlakt en door intelligente verhoging van 
de scherpte neemt de gedetailleerdheid toe. 
In de laatste fase wordt ook hier weer een 
vergelijking gemaakt met het originele beeld 
om foute berekeningen te herkennen en te 
corrigeren. Het resultaat van de optimalisatie 
van het signaal is een zichtbaar scherper 
3D-beeld dat rijk is aan details. (Afb. 11)

 3d rESoLuTIoN+

3D Resolution+ zorgt – naast de voordelen 
van Resolution+ - ook voor het opwaarderen 
van het televisiesignaal in 3D. Omdat het 
voor 3D-televisieuitzendingen vaak gebruikte 
3D-formaat “Side-by-Side” over minder dan 
50 procent horizontale resolutie beschikt 
dan de bij 3D-Blu-ray-disc gebruikte MVC-
codec, heeft Toshiba 3D Resolution+ ont-
wikkeld.
Hierbij worden ontbrekende beeldpunten 
van de beide deelbeelden binnen het ver-
zonden 2D-deelbeeld erbij gerekend, zodat 
ze later als “3D-Full-HD”-beelden opeenvol-
gend via de Active Shutter techniek van 
Toshiba kunnen worden weergegeven. Om 
het 3D beeldmateriaal ook van een passen-
de 3D-look te voorzien, doorlopen de beide 
deelbeelden diverse verbeteringsprocessen, 
die we ook al inzetten bij de Resolution+-
technologie voor beelden in 2D:  
 
 

 NET rESoLuTIoN+

Net Resolution+ (bijv. ingebouwd in de 
55ZL1G) verbetert de beeldkwaliteit voor 
internetcontent met een beperkte resolutie, 
bijvoorbeeld bij YouTube™-video’s.
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Afb. 13: schematische weergave van de kleur- en gammakalibratie

AuTomATISCH KALIBrErEN

Afb. 12: Auto Calibration Sensor TPA-1 

Begin Einde

TPA-1 USB meetapparaat

Toshiba doet er alles aan om bij levering af 
fabriek zijn televisies al in beste beeldkwa-
liteit te leveren. Daarom hebben de meeste 
toestellen geoptimaliseerde presets zoals de 
film- cq. Hollywoodmodus zodat de kijker 
het beeldmateriaal kan beleven zoals de 
regisseur en de producent het zich bij het 
maken van de film hebben voorgesteld. Toch 
zijn er nog enkele parameters die door 
professionele beeldkalibratie kunnen worden 
geperfectioneerd. 
Daarom heeft Toshiba een auto-kalibratie-
systeem (Auto Calibration) in zijn high end 
televisies ingebouwd, dat een optimale 
balans tussen led-paneel en de gebruikte 
beeldelektronica garandeert en onder ande-
re in professionele studiomonitoren - bijvoor-
beeld bij de bewerking van films - wordt 
gebruikt.
 
 
 
 

 

 KLEur- EN GAmmAKALIBrATIE 

De basis van de videotechniek wordt ge-
vormd door het additieve kleursysteem, 
waar met de kleuren rood, groen en blauw 
(RGB) alle kleuren van een televisiebeeld 
worden gerealiseerd. Wit is hierbij de refe-
rentie omdat dit in het additieve kleursys-
teem de som is van alle kleuren.
Hiermee kan de optimale mengverhouding 
van de drie kleuren onder elkaar worden 
bepaald. Een te hoog aandeel blauw zorgt 
voor een zogenaamde blauwzweem, terwijl 
te veel rood leidt tot een roodzweem. De 
kleurtoon van het licht wordt in vaktaal 
“kleurtemperatuur” genoemd. De eenheid 
hiervan is Kelvin. Hoge Kelvinwaarden bete-
kenen blauw licht, terwijl lage waarden, 
bijvoorbeeld 3.000 Graden Kelvin, rood licht 
beschrijven. De kleurtemperatuur voor 
videomateriaal werd vastgelegd op 6.500 
Graden Kelvin (D65) en moet ongeacht de 
grijswaarden identiek zijn, zodat het televisie- 
toestel in alle helderheidsstanden hetzelfde 
kleurkarakter weergeeft.
 
 

Om een optimale kleurweergave te bereiken 
bezitten de high end toestellen van Toshiba 
een geautomatiseerde kalibratiefunctie 
waarbij het kleurkarakter van het beeld-
scherm middels een sensor via USB aan de 
in de televisie ingebouwde videoprocessor 
wordt doorgegeven. Het meten duurt 
slechts enkele minuten. Na het doorvoeren 
van de kleurcorrecties zijn alle kleuren en het 
helderheidsverloop gelijk aan een studiomo-
nitor met de best mogelijke instellingen.  
(Afb. 12/13)

Om in het genot van de automatische kleur- 
en gammakalibratie te komen, kunt u de 
Toshiba Sensor TPA-1 in de vakhandel 
aanschaffen. Bovendien heeft u de mogelijk-
heid, tegen betaling, de kalibratie door uw 
dealer of de servicedienst van Toshiba te 
laten uitvoeren. (Afb. 12/12)
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 601/709 KLEurdECodING-  
 SCHAKELAAr*

Het digitale componentensignaal is een 
gecomprimeerde variant van het oorspron-
kelijke RGB-signaal. Om beeldinformatie op 
een televisie weer te geven moet het com-
ponentensignaal, ook wel YUV-signaal geno-
emd, weer worden omgezet in RGB (“kleur-
decoding”). Videosignalen in standaard 
definitie (ITU-R BT.601) zijn echter afwijkend 
van videosignalen in high definition (ITU-R 
BT.709) in de soort vergelijking waarmee 
RGB naar YUV en later weer wordt omgezet 
naar RGB. Gebruikt de televisie bijvoorbeeld 
een SD-kleurdecoding hoewel het bij het 
signaal om HDTV-beeldmateriaal gaat, heeft 
dit een foutieve weergave van het HD-mate-
riaal tot gevolg.
Televisies van Toshiba herkennen aan de 
hand van de resolutie om wat voor beeldma-
teriaal het gaat en gebruiken het juiste 
kleurdecoding. Het wordt gecompliceerd 
wanneer bijvoorbeeld een dvd-speler met 
upscaling-functie een signaal in HD levert, 
dat echter voldoet aan een SD-signaal. Hier 
zou het beeldscherm het signaal voor HD 
aanzien omdat de resolutie hierop duidt. Met 
de 601/709 kleurdecoding-schakelaar kan 
het kleurdecoding van de televisie indien 
noodzakelijk per schakelaar worden omge-
zet. Op deze wijze wordt een correct kleur-
decoding gegarandeert. (Afb. 16)

 uITGEBrEIdE KLEurTEmpErA-
 TuurCorrECTIE */**

De basis van de videotechniek wordt ge-
vormd door het additieve kleursysteem, 
waar met de kleuren rood, groen en blauw 
(RGB) alle kleuren van een televisiebeeld 
worden gerealiseerd. Wit is hierbij de refe-
rentie omdat dit in het additieve kleursys-
teem de som is van alle kleuren. Hiermee 
kan de optimale mengverhouding van de 
drie kleuren onder elkaar worden bepaald. 
Een te hoog aandeel blauw zorgt voor een 
zogenaamde blauwzweem, terwijl te veel 
rood leidt tot een roodzweem. De kleurtem-
peratuur voor video is 6.500 Graden Kelvin 
en moet ongeacht de grijswaarden identiek 
zijn, zodat het televisietoestel in alle helder-
heidsstanden hetzelfde kleurkarakter weer-
geeft. Terwijl de Hollywoodmodus af fabriek 
al zo is ingesteld, kunnen er fabriek op 
grond van de toleranties bij massaproductie 
toch afwijkingen van de ideale waarden 
ontstaan. Om dit te kunnen compenseren 
hebben de televisies van Toshiba de mogeli-
jkheid de kleurtemperatuur te corrigeren. 
Hiermee kunnen tot tien grijswaardenpunten 
van de helderheid in stappen van 10% 
onafhankelijk van elkaar worden gecorrige-
erd. Lineariteit van de kleurtemperatuur is 
hiermee mogelijk en dat leidt in combinatie 
met correct kleurdecoding en een hoog-
waardige weergave van de kleurruimte tot 
een ongekende beeldkwaliteit. (Afb. 17)

 Voor ALLE INGANGEN 
   oVErNEmEN (CopY To ALL) */**

De beste opties om zaken in te stellen 
leveren niets op, wanneer ze slechts voor 
één geheugenplaats en dus voor alle moge-
lijke afspeelapparaten gebruikt kunnen 
worden. Omdat voor iedere video-ingang 
een aparte kalibratie moet worden gedaan, 
hebben televisies van Toshiba voldoende 
geheugenplaatsen, zodat per ingang twee 
optimale instellingen (bijvoorbeeld voor 
overdag en ’s avonds) kunnen worden 
opgeslagen.
Omdat digitale signalen vaak slechts kleine 
afwijkingen onder elkaar vertonen hebben 
we de “copy to all” functie geïmplementeerd. 
Hiermee kan een eerder gedane kalibratie 
per knopdruk worden overgenomen voor 
verdere video-ingangen en moet dus niet 
per se iedere keer alles opnieuw worden 
ingesteld wanneer de aangesloten appara-
ten een zuiver signaal uitzenden en men tijd 
wenst te besparen bij de installatie.

Hiermee reageren wij op aanvragen van 
onze klanten, die deze functie wilden heb-
ben. Wij blijven echter op het standpunt 
staan dat voor een optimale weergave 
iedere ingang mogelijk apart moet worden 
gekalibreerd. (Afb. 18) 
 

Voor alle gebruikers die ondanks Auto 
Calibration zelf nog dingen handmatig willen 
instellen, omdat zij bijvoorbeeld een extern 
meetapparaat en bijbehorende PC-software 
hebben, heeft Toshiba de manuele instellin-
gen in de toestellen gelaten. In het aparte 
expert menu kunnen vakhandelaren, profes-
sionals en beeldenthousiasten elk beeldas-
pect exact instellen. Bijvoorbeeld het zelf 
bepalen van verzadiging, toon en helderheid 
voor elk van de zes basis en complemen-
taire kleuren (rood, groen, blauw, geel, 
cyaan en magenta), evenals het kalibreren 
van offset en gain van de kleurtemperatuur, 
voor zover externe meetapparatuur en de 
benodigde kennis voorhanden zijn.

 INSTELLINGEN Voor EXpErTS   
 */**

Echte cineasten hebben slechts één doel: 
perfecte beeldkwaliteit.
Presets zoals de Hollywoodmodus komen 
dicht in de buurt van optimale beeldwaar-
den. Beter gaat het alleen als men zich de 
moeite neemt om het beeld op standaard-
basis te kalibreren. Dankzij de omvangrijke 
expert menu’s kunnen vakhandelaar en 
handige gebruikers een televisie van Toshiba 
handmatig optimaal instellen. Essentiële 
parameters als kleurruimte, gamma en 
grijswaardenlineariteit kunnen in de expert 
menu’s met behulp van de nodige meetap-
paratuur exact worden ingesteld om de 
“look” van gekalibreerde controlmonitoren 
zoals die in de filmindustrie worden gebruikt, 
bestmogelijk na te bootsen. Want pas als 
het scherm thuis in zijn weergave gelijk is 
aan de controlemonitor waarop de film ooit 
werd gecreëerd, kunnen wij er zeker van zijn 
dat u de film ook zo ziet als de regisseur en 
producent het zich hebben voorgesteld. 

Volgende tools hebben wij in het expert 
menu opgenomen:

* RL-*1, SL-, TL-*1, UL-, VL-, WL-, YL- 
en ZL-serie
** reeds in alle televisietoestellen met 
Auto Calibration ingebouwd (zie p. 9: 
Auto Calibration)
*1 bij deze serie niet in de complete 
omvang ingebegrepen

 INGEBouWd TESTBEELd Voor   
 BEELdINSTELLING */**

Ook zonder meetapparatuur en kalibratie-
equipment kan een hoge weergavekwaliteit 
worden bereikt. Hiervoor moeten basiswaar-
den als scherpte, helderheid, contrast en 
kleurverzadiging correct worden ingesteld, 
wat af fabriek op grond van de toleranties bij 
massaproductie niet altijd kan worden 
gegarandeerd. Omdat het corrigeren van 
deze parameters geen quiz is, adviseren wij 
om afspeelapparaten altijd met een test-dvd 
of test-Blu-ray-disc op elkaar af te stemmen 
omdat aan de hand van testbeelden de 
beeldparameters optimaal kunnen worden 
ingesteld en hiermee de beste beeldkwaliteit 
wordt gerealiseerd. Maar niet iedereen heeft 
zo’n test-dvd of test-Blu-ray-disc bij de 
hand.  Daarom hebben wij een universeel 
testbeeld in onze toestellen ingebouwd 
waarmee standaardinstellingen snel en 
eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.  
Bovendien kan ook het beeld van de inge-
bouwde DVB-tuner optimaal worden inge-
steld en heeft u de garantie de maximale 
beeldkwaliteit uit uw televisiebeeld gehaald 
te hebben. (Afb. 14)

 ELEKTroNISCH rGB-KLEurFILTEr  
 */**

Met name de correctie instelling van de 
kleurverzadiging was lange tijd een kwestie 
van geluk. Bij veel test-dvd’s en test-Blu-ray-
discs worden zogeheten blauwfilterbrillen 
meegeleverd waarmee de kleurverzadiging 
met behulp van een bepaald testbeeld kan 
worden ingesteld. Maar de meeste bijge-
voegde filters zijn niet precies genoeg omdat 
ze op bepaalde golflengtes van gekleurd 
licht zijn afgestemd, die echter niet per se 
overeenkomt met het kleurkarakter van 
scherm of monitor dat wij willen instellen. 
Alleen een elektronisch kleurfilter in de 
televisie is een garantie voor een correct 
functionerend kleurfilter, omdat bij het acti-
veren hiervan het rode en groene kleurkan-
aal uitgeschakeld zijn. Daarom heeft Toshiba 
besloten om elektronische kleurfilters in zijn 
televisies in te bouwen, zodat u in de to-
ekomst de kleurverzadiging eenvoudig en 
correct kunt instellen. Door de uitbreiding 
met het rood- en groenfilter wordt het bo-
vendien mogelijk het zogeheten “kleurdeco-
ding” te controleren. Dit is de correcte 
conversie van het digitale YUV-signaal in 
RGB. (Afb. 15)

EXpErT INSTELLINGEN

Afb. 14: ingebouwd testbeeld Afb. 16: 601/709 kleurdecoding Afb. 17: : uitgebreide kleurtemperatuurcorrectie Afb. 18: “copy to all”Afb. 15:elektronisch RGB-kleurfilter

zuiver blauw

zuiver groen

zuiver rood

HDTV-beeldsignalen moeten anders worden  
gedecodeerd dan SDTV-beeldsignalen

10 punts grijswaardencorrectie om de kleurtempe-
ratuurweergave te kalibreren

De kleurtemperatuur van een televisietoestel moet 
6.500 Graden Kelvin zijn (D65)

Met “copy to all” worden instellingen naar andere 
video-ingangen gekopieerd
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Afb. 21: de gammacorrectie in de Hollywood-modus imiteert de gammacorrectie van professionele studiomonitoren

Afb. 19: de kleurtemperatuur van de  
Hollywood-modus is aangepast aan die 
van de productiemonitoren in de studio

Afb. 20: een typische post-productie-studio met  
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Afb. 23: Games- en PC-modusAfb. 22: perfecte beeldinstelling bij verschillende lichtomstandigheden (licht/donker)
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voor ogen had bij de opnames, hebben veel 
Toshiba-televisies de speciaal ingestelde 
Hollywood-modus. Bij deze instellingen 
worden de inkomende gegevens dusdanig 
voorbereid, dat de beeldinformatie zo veel 
mogelijk conform de productienormen van 
de filmindustrie wordt weergegeven. Die 
presets houden rekening met de kleurtem-
peratuur, de helderheid en het gamma om 
een weergave te krijgen die zo dicht mogeli-
jk de gekalibreerde studiomonitoren in de 
filmstudio’s benaderd (afb. 19/20/21). Om-
dat het bij de Hollywood-modi om presets 
gaat, kunnen de kwalitatief hoge instellingen 
van een Auto Calibration functie of de hand-
matige expertinstellingen slechts in beginsel 
worden benaderd.  
 
 
 

Bij de Hollywood-modi gaat het om presets 
voor helder en donker omgevingslicht (dag- 
en nachtmodus), waarbij de standaardkali-
bratie van een studiomonitor als norm dient. 
Bij deze instellingen is daarom de automati-
sche regeling van de helderheid (normaal 
gesproken gestuurd vanuit de lichtsensor, 
zie AutoView, pagina 15) uitgeschakeld.

 HoLLYWood-moduS Voor EEN   
 ECHT BIoSCoopGEVoEL

Om de gewenste stemming te krijgen is 
worden vaak kosten noch moeite gespaard 
bij het filmen van de scenes en de nabewer-
king hiervan. Bijzondere stijlelementen zijn 
hierbij de helderheid, de stemming van het 
licht en de kleur van het licht. Om iedere film 
zo te kunnen bekijken als de regisseur het 

  HoLLYWood-dAG EN HoLLY-  
    Wood-NACHT-moduS

Omdat de omstandigheden in de omgeving 
een behoorlijke invloed hebben op het beeld 
dat wordt waargenomen, kan bij de toestel-
len met de nieuwe Hollywood-modus van 
Toshiba door de keuze “Hollywood-1” of 
“Hollywood-2” de beeldmodus extra aan de 
typische lichtverhoudingen van overdag 
(Hollywood-2) en nacht (Hollywood-1) wor-
den aangepast. Met de Hollywood-modi 
geniet u dus van zuiver bioscoopgenot en 
haalt u de sfeer van de films in uw huiska-
mer.

HoLLYWood-moduS 

Indien het tot nu toe geschrevene over 
instellingen voor u te gecompliceerd is: geen 
nood. Voor u heeft Toshiba AutoView ontwik-
keld. Met deze functie wordt automatisch de 
optimale instelling van beeld (AutoView) en 
geluid (SoundNavi) bepaald en vastgelegd, 
echter zonder de precisie van Toshiba Auto 
Calibration (pagina 10).

 AuTomATISCHE BEELdINSTELLING  
 mET AuToVIEW

Onze nieuwe technologie AutoView hebben 
wij speciaal ontwikkeld om met één druk op 
de knop de optimale beeldkwaliteit te kun-
nen leveren. Daarbij wordt rekening ge-
houden met belangrijke factoren als het licht 
in de ruimte waarin de televisie zich bevindt, 
de beeldinhoud en de helderheid van de 
omgeving. Geheel automatisch, want al 
deze factoren beïnvloeden de waarneming 
van het beeld. Zonder AutoView zouden 
voor iedere lichtsituatie en voor elke beeldin-
houd de instellingen handmatig moeten 
worden aangepast. AutoView ontneemt u dit 
werk. Zo ziet u steeds het televisiebeeld in 
de optimale kwaliteit. Het maakt niet uit of u 
overdag in een ruimte met veel licht, of ’s 
avonds met kunstlicht televisie kijkt. Het 
enige wat u moet doen is bij de eerste 
initialisatie de televisie laten weten dat hij 
thuis wordt opgesteld. 

 WAT doET AuToVIEW?

Via een sensor analyseert AutoView de hel-
derheid van de ruimte en het lichtkarakter 
(kleur en temperatuur) van de omgeving. 
Tegelijkertijd wordt de beeldinhoud (helderheid 
en kleur) onderzocht. Aan de hand van deze 
waarden past AutoView alle beeldinstellingen 
zoals helderheid, contrast en scherpte aan en 
stuurt zelfs enkele functies als MetaBrain en 
Resolution+ aan. Omdat alle metingen perma-
nent plaatsvinden, past de televisie zich op elk 
moment aan de gewijzigde lichtomstandighe-
den aan. Zo is uw televisie altijd optimaal 
ingesteld. Hoe helderder het backlight van de 
televisie is ingesteld, des te meer stroom 
verbruikt deze. Door de intelligente aansturing 
van het backlight kan AutoView het sowieso 
al lage stroomverbruik van uw televisie met 
wel 65% verminderen.

Voorbeeld lichtkarakter
(kleur, kleurtemperatuur):
Heeft u wel eens een gekleurde zonnebril 
gedragen? Dan weet u dat kleuren in eerste 
instantie volledig “vervalst” worden weergege-
ven. Wanneer de bril echter langere tijd wordt 
gedragen, went het oog aan deze situatie. Dit 
voorbeeld maakt duidelijk hoe zeer onze 
kleurwaarneming door inwerking van buitenaf 
wordt beïnvloed. Is het licht in uw huiskamer 
bijvoorbeeld warm geel, dan zult u geeltonen 
in het televisiebeeld anders zien dan wanneer 
er geen omgevingslicht is. Deze factoren 
worden door AutoView berekend en de 
kleuren van het televisiebeeld worden vergele-
ken met de lichtkleur van de omgeving.  
Bovendien let AutoView erop,dat uw ogen 
aan de heersende lichtsituatie wennen en 
past de beeldwaardes ook hieraan aan.  
 
 

AuToVIEW 

Voorbeeld helderheid in de ruimte: 
Onze ogen reageren sterk op veranderingen 
in helderheid. U kent het wel: u maakt ’s 
ochtends na  het opstaan in de badkamer 
het licht aan en u moet met de ogen knippe-
ren. Hetzelfde principe geldt bij televisies. 
Wanneer u bij daglicht televisie kijkt, moet 
het toestel met het licht in de ruimte concur-
reren en zal het backlight zeer veel licht 
geven. Met deze instellingen zou het beeld ’s 
avonds echter veel te fel zijn. AutoView regelt 
bij een donkere omgeving het backlight en 
toont een minder helder beeld. Als kijker ziet 
u een constante beeldkwaliteit, ongeacht 
hoe helder het in de ruimte is. (Afb. 22)

Voorbeeld beeldinhoud: 
AutoView houdt rekening met de eigenschap-
pen van het getoonde beeld. Een duistere 
scene in een onderaardse schuilplaats zal 
hiermee duidelijk donkerder worden getoond 
dan een voetbalwedstrijd bij kunstlicht. Door 
de regeling van het backlight, past AutoView 
het beeld steeds aan de actuele beeldinhoud 
aan. 

 GAmES- EN pC-moduS

U wilt een spelconsole of een PC met uw 
televisie van Toshiba verbinden? De preset 
“Games” is speciaal bedoeld voor de ont-
vangst van videosignalen van spelconsoles 
en zorgt voor het best mogelijke spelplezier. 
Uw PC kunt u met een speciale kabel per 
HDMI™ aansluiten. Hier zorgt de PC-modus 
voor exacte weergave van de pixels en de 
juiste kleurinstelling. (Afb. 23) 



Afb. 24: driedimensionaal entertainment Afb. 27: Active-Shutter-technologie

Afb. 25: Active-Shutter-bril FPT-AG01

Afb. 26: Active-Shutter-bril FPT-AG02

De glazen worden afwisselend voor de beelden links 

en rechts geopend.

TECHNoLoGIE ToSHIBA

 3d-BrILLEN mET ACTIVE-SHuTTEr- 
 TECHNoLoGIE

Voor high-end 3D-televisies van Toshiba 
wordt de zogenaamde Active-Shutter-techno-
logie gebruikt. De enkele beelden voor het 
linker- en rechteroog worden op de televisie 
achter elkaar in een zeer hoog tempo ge-
toond. Zo snel, dat onze hersenen geen enkel 
beeld kan waarnemen. Het ritme van de 
beelden wordt middels infrarood licht aan de 
Active-Shutter-bril van de kijker verzonden. 
Deze sluit afwisselend een glas, zodat elk oog 
zijn perspectief ziet.

Voorbeeld: is de beeldvolgorde op de televisie 
linkeroog, rechteroog, linkeroog, dan sluit de 
bril in het zelfde ritme eerst het rechteroog, 
dan het linkeroog en dan weer het rechter-
oog. Op het moment waarop een beeld voor 
het linkeroog wordt getoond is het rechteroog 
blind, dankzij het gesloten brillenglas.

Deze techniek biedt voordelen voor de be-
eldkwaliteit, omdat elk oog de volledige 
HD-resolutie van 1.920 x 1.080 pixels ziet. 
Men spreekt ook wel van 3D Full HD. 3D met 
Active-Shutter-technologie biedt dus driedi-
mensionale beelden in de hoogste kwaliteit. 
(Afb. 27) 
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 drIEdImENSIoNAAL  
 ENTErTAINmENT

Vergeet de roodgroene brilletjes van karton 
en de wazige 3D-effecten. 3D is tegenwoor-
dig levendiger dan ooit en u beleeft films 
letterlijk vanuit een nieuw perspectief.
Op deze pagina’s leggen wij de complexe 
techniek aan u uit, die het driedimensionaal 
entertainment überhaupt mogelijk maakt.

 Zo FuNCTIoNEErT 3d

Ruimtelijk zien ontstaat in de hersenen. De 
ogen zijn eigenlijk alleen maar het ge-
reedschap hiervoor. Wij zien onze omgeving 
driedimensionaal omdat ons rechter- en ons 
linkeroog elk een perspectief zien dat licht 
verschillend is. Wanneer u een oog met de 
hand afdekt, oogt de wereld vlak en gaat de 
informatie over diepte verloren. Om een film 
driedimensionaal te zien, moeten de ogen 
van de kijker (net als in het echte leven) twee 
verschillende perspectieven zien. In de 
filmproductie wordt dit met 2 camera’s 
bereikt die tegelijkertijd een scene opnemen. 
Om de typische oogafstand van een mens 
(ca. 6,5cm) te simuleren moeten beide 
camera’s zeer precies worden uitgelijnd. 

Filmmakers gebruiken hiervoor zeer stijve 
stellages, zogeheten rigs, waarin beide 
camera’s worden gemonteerd. Omdat de 
technische complexiteit nogal wat hoger is, 
is het maken van 3D-producties ook flink 
duurder. Het resultaat mag er echter zijn: 
films in 3D betrekken de kijker meer in het 
verhaal en de karakters, zorgen voor meer 
emoties en zijn ook nog eens fantastisch 
entertainment. Om 3D in de bioscoop of op 
een televisie tot zijn recht te laten komen, 
moet de techniek er voor zorgen dat  ieder 
oog slechts “zijn” perspectief ziet. Hier wordt 
de 3D-bril belangrijk. (Afb. 24)

  3d

3d

3d-TECHNoLoGIE



Afb. 28: Polarisation filter Glasses FPT-P100

TECHNoLoGIE ToSHIBA

 3d ZoNdEr BrIL:
 Zo FuNCTIoNEErT dE TECHNIEK:

Ook voor het kijken naar een scherm voor 3D 
zonder bril gelden dezelfde basisprincipes als 
bij 3D-technologie met bril. Een 3D-effect kan 
alleen ontstaan wanneer ieder oog van de ki-
jker een verschoven perspectief van 6,5 cm* 
ziet. Bij 3D-techniek met bril wordt de rol voor 
het scheiden van de beide perspectieven 
door de bril vervuld. In het geval waarin voor 
de 3D-display geen bril nodig is, moet het 
scherm deze rol overnemen. Vier kernelemen-
ten maken deze vorm van 3D-plezier mogelijk: 
een beeldscherm met een ultrahoge resolutie, 
het sterke processorplatform CEVO ENGINE, 
regelbare miniatuurlensen op de beeldscher-
moppervlakte en een in de televisie ingebou-
wde camera. 

 dE mINIATuurLENZEN 

De opgave van de bril wordt door miniatuur-
lenzen op het display vervuld die licht doel-
gericht in de richting van een oog sturen 
(afb. 30). Op deze wijze wordt gegarandeerd 
dat een oog telkens een verschillend per-
spectief van dezelfde scene ziet.   
 
 

dE CAmErA (FACE-TrACKING)
 
De kwaliteit van het 3D-beeld hangt ervan af 
hoe precies de verschillende perspectieven de 
ogen treffen. Hiertoe is een camera in de rand 
van de televisie ingebouwd, die personen en 
hun positie kan herkennen. Zo kan de televisie 
herkennen waar de kijkers zich in de ruimte 
bevinden en kunnen de miniatuurlenzen zo 
worden uitgelijnd dat iedere kijker de perspec-
tieven te zien krijgt die voor de beleving van 
3D nodig zijn. Daarmee is het perfecte beleven 
van 3D zonder bril voor meerdere kijkers op 
verschillende plaatsen in een ruimte gegaran-
deerd.

HET rESuLTAAT

Het Quad-Full-HD-paneel levert de benodigde 
extra hoge resolutie, de CEVO ENGINE de re-
kencapaciteit om uit een 3D-beeld meerdere 
perspectieven tegelijkertijd te berekenen en de 
miniatuurlenzen sturen het licht in bepaalde 
perspectieven. Meerdere personen kunnen op 
deze manieren tegelijkertijd genieten van 3D 
zonder bril.

18/19  3d

 dE CEVo ENGINE

Om ervoor te zorgen dat meerdere kijkers 
tegelijkertijd het 3D-effect kunnen zien, moet 
de televisie uit één 3D-beeld meerdere per-
spectieven tegelijkertijd voor het originele 
3D-beeld berekenen. Daarvoor is een enor-
me rekencapaciteit nodig, die op dit mo-
ment op de televisiemarkt alleen door de 
CEVO ENGINE wordt geboden. Deze be-
rekent vanuit een 3D-beeld 9 perspectieven 
in real-time, die dan door de miniatuurlenzen 
in richting van de kijker worden gestuurd. Zo 
is het niet alleen mogelijk dat meerdere ki-
jkers van 3D zonder bril genieten, maar men 
kan zich ook bewegen zonder het 3D-effect 
te verliezen. (Afb. 31). 

HET dISpLAY 

Door de CEVO ENGINE worden aan elk per-
spectief pixels van het display toegewezen. 
Er zijn derhalve duidelijk meer pixels nodig 
dan bij een normale televisie. In de  55ZL2G 
is een Quad-Full-HD-paneel ingebouwd, dat 
met 3.840 x 2.160 pixels de viervoudige re-
solutie heeft van een normaal Full HD beel-
scherm. Zo wordt het mogelijk om de 9 per-
spectieven van het 3D-signaal in hoge 
beeldkwaliteit tegelijkertijd weer te geven.
 

 3d mET poLArISATIEFILTEr

Anders dan bij de Active-Shutter-technologie 
worden de beelden voor het linker- en rech-
teroog niet achter elkaar maar tegelijkertijd 
getoond. Dit gebeurt afwisselend per rij. Bij 
1.080 rijen voor een Full HD beeldscherm 
wordt dus de helft van de rijen voor het 
linkerbeeld en de andere helft van de rijen 
voor het rechterbeeld genomen. Een filter op 
het display polariseert het licht van de rijen 
elk in tegenovergestelde richtingen (circulaire 
polarisatie). De bijbehorende polarisatiefilter-
bril heeft ook filterglazen. Daarom ziet het 
ene oog alleen de links en het andere oog de 
rechts gepolariseerde rijen. De bril wijst de 
lijnen van het beeld dus toe aan het oog 
waarvoor het bedoeld is. Ieder oog ziet dus 
alleen de helft met zijn perspectief en daar-
door ontstaat het 3D-effect. Deze technolo-
gie wordt bijvoorbeeld ook in de bioscoop 
gebruikt. 

Brillen met polarisatiefiltertechniek hebben in 
tegenstelling tot Active-Shutter-brillen geen 
batterij nodig en vragen ook niet om elektro-
nica. Dat maakt deze brillen zeer licht (min-
der dan 20 gram) en tegelijkertijd met een 
prijs van enkele euro’s per stuk ook zeer 
goedkoop. In tegenstelling tot de Active-
Shutter-technologie ziet ieder oog echter 
maar de halve resolutie. De waargenomen 
scherpte van het beeld neemt om deze 
reden af. Bij het kijken in 2D ziet u natuurlijk 
de volledige resolutie in HD en heeft u geen 
nadeel in beeldkwaliteit. 3D-televisies met 
polarisatiefiltertechniek bieden een in vergeli-
jking zeer voordelige instap in de fascineren-
de wereld die 3D heet en zijn met name 
geschikt voor huishoudens met veel kijkers, 
bijvoorbeeld families. (Afb. 29)

Afb. 29: polarisatiefiltertechniek

Beeld linkeroog Beeld rechteroog

Polarisatiefilter

Polarisatiefilterbril

Led-paneelMiniatuurlens

Miniatuurlens

Perspectieven

Led-paneel

Perspectieven

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Afb. 31: schematische weergave van de perspectieven in 3D-modus 

 (sterk vereenvoudigd voor 2 beeldpunten)

Afb. 32: Face-tracking, aanpassing door het systeem met miniatuurlenzen  

 van de lichtbreking voor de kijkpositie.

 

* doorsnee oogafstand bij een volwassene

Kijkzone schuift naar voren Kijkzone schuift naar achteren



1. origineel beeld

2. . gewijzigd beeld door de 3D-bril

3. beeld door Intelligent 3D+

Afb. 35: Intelligent 3D+

Optimaal beeld

Te weinig diepte

Te veel diepte

Afb. 34: 3D Depth Control

2D>3D conversie

3D beeld

2D beeld

Afb. 33: 2D>3D conversie

Cross Talk beeld

Optimaal beeld

Afb. 36: Cross Talk Canceller
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 INTELLIGENT 3d+

Helaas heeft de 3D-bril ook invloed op de 
beeldkwaliteit. Bij een passief 3D-systeem 
neemt de waargenomen helderheid af. Bij 
een actief 3D-systeem neemt de helderheid 
af, maar ook de kleurwaarneming verandert. 
Om de negatieve invloed van de 3D-bril op 
de beeldkwaliteit te elimineren heeft Toshiba 
Intelligent 3D+ ontwikkeld. In complexe 
laboratoriummetingen werden de verschillen 
tussen de helderheid en het waarnemen van 
kleur bij het kijken door een 3D-bril en het 
kijken naar een normaal 2D-beeldscherm 
met elkaar vergeleken. Wordt op een 3D-
televisie een 3D-signaal verzonden verhoogt 
Intelligent 3D+ automatisch de helderheid en 
corrigeert de kleurwaarden. Hiermee wordt 
de vertrouwd goede beeldkwaliteit van 2D 
ook bij weergave in 3D automatisch bereikt. 
Een handmatige correctie van kleur en 
helderheid is niet nodig. (Afb. 35)
Bovendien elimineert Intelligent 3D+ beeld-
fouten zoals dubbele contouren, het zogeheten 
Cross Talk met de Cross Talk Canceller.

 2d>3d CoNVErSIE

3D-televisies met de CEVO ENGINE zijn in 
staat om via complexe berekeningen 2D- 
inhouden driedimensionaal weer te geven. 
Hiervoor moet de ontbrekende diepteinfor-
matie worden bepaald. Dit wordt bereikt 
door een zeer gedetailleerde intensieve 
rekenkundige analyse van de enkele 
beelden. Kleuren, bewegingen, scherpte en 
de gedetailleerdheid van de objecten in het 
beeld geven uitsluitsel over de dieptepositie. 
Vanuit deze resultaten worden perspectieven 
voor het linker-  en rechteroog berekend. 
Dankzij deze kwalitatieve en krachtige be-
rekening beleeft u willekeurige 2D-inhoud 
zoals normale televisieprogramma’s, dvd’s 
en Blu-ray-films en zelfs  uw eigen foto’s en 
video’s in een adembenemend 3D. (Afb. 33)

  dEpTH CoNTroL
 (3d-dIEpTESTurING)

Bij het omrekenen van 2D naar 3D kan het 
3D-effect te zwak maar ook te sterk zijn. Via 
Depth Control kunt u de dieptewerking 
handmatig instellen. (Afb. 34)

Bij reguliere 3D-toestellen met Active-Shutter-
technologie kunnen er fouten in de 3D-weer-
gave ontstaan. Dat gebeurt wanneer op  
het display enkele beelden te lang worden 
getoond en zo het ene oog een fractie van de 
getoonde duur het verkeerde perspectief ziet. 
Het 3D-effect blijft weliswaar behouden, maar 
objecten krijgen lichte, dubbele contouren. 
Men noemt dit ook wel Cross Tralk. Hoe 
langer het verkeerde beeld gezien wordt, des 
te sterker is het Cross Talk. Om deze fouten 
te vermijden heeft Toshiba voor de televisies 
met Active-Shutter-technologie de Cross  
Talk Canceller ontwikkeld. Via een speciale 
aansturing van de pixels worden deze  
duidelijk sneller geschakeld, waardoor de 
vertoningsduur van de enkele beelden zo  
ver kan worden verkort, dat er geen Cross 
Talk kan optreden. (Afb. 36)

  3d



Afb. 37: 2D video Afb. 38: 3D video (blu-ray-disc) Afb. 39: 3D in Side-by-Side
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Stand-by Modus

Identificatie van de 
persoon

Persoonlijke
instellingen

Afb. 40: identificatie door gezichtsherkenning

Geen identificatie 
van personen

TV wisselt 
automatisch naar 

de standby-modus

Afb. 41: Auto-standby-functie 
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 3d op BLu-rAY

Met 3D-Blu-ray-disc-players krijgt u de best 
mogelijke 3D-kwaliteit op uw beeldscherm. 
Eind 2009 werd deze norm vastgelegd en 
hiermee is een probleemloze technische 
omzetting gegarandeerd. Op een 3D-Blu-ray-
disc worden 3D-films in de zogeheten MVC-
codec (Multi Video Coding) bewaard. Hierbij 
wordt slechts één perspectief (de enkele 
beelden voor het linkeroog) opgeslagen. Die 
informatie voor het rechteroog wordt slechts 
als afwijking voor het eerste perspectief 
bewaard. Hierdoor wordt MVC ook wel als 
2D+Delta betiteld.
Omdat de beide enkele beelden slechts op 
enkele, maar wel belangrijke punten van 
elkaar verschillend zijn, wordt door de MVC-
codec veel opslagruimte bespaard zonder 
daarbij aan kwaliteit in te boeten. Dat heeft 
bovendien als voordeel dat een 3D-Blu-ray-
disc ook op een normale Blu-ray-player in  
2D kan worden afgespeeld. De communicatie 
tussen de Blu-ray-disc-player en de 3D-
televisie wordt gedefinieerd via de HDMI™-
standaard 1.4a. (Afb. 37/38)

 3d op TELEVISIE

Momenteel wordt in Duitsland 3D-televisie 
slechts door één commerciële betaalzender 
aangeboden. Het probleem van het verzenden 
van 3D-signalen is de beperkte bandbreedte, 
waardoor op korte termijn 3D-televisie in Full 
HD ook niet mogelijk zal zijn. Om toch 3D te 
kunnen zenden wordt in de regel het Side-
by-Side-3D-principe toegepast: beide per-
spectieven worden in één beeld weergegeven 
(naast elkaar, daarom “Side-by-Side”). Dat 
heeft echter tot gevolg dat de enkele beelden 
aan resolutie (en dus scherpte) verliezen. 
Worden de beelden naast elkaar gerangschikt, 
is weliswaar de volledige verticale resolutie 
van 1.080 rijen aanwezig, maar de horizontale 
resolutie wordt van 1.920 tot 960 pixels 
gereduceerd. Hiermee gaat dus de helft van 
het aantal pixels verloren in vergelijking met 
3D-Full HD van Blu-ray-disc.
3D Resolution+ (zie pagina 8) karakteriseert 
de ontbrekende scherpte en compenseert 
hiermee een verlies aan detail bij 3D-televisies. 
3D-televisies van Toshiba zijn in staat om 
naast het Side-by-Side-formaat ook het 
minder toegepaste “Top-Bottom”-formaat te 
verwerken en weer te geven. (Afb. 39)

  3d

gedefinieerd. De toestellen met Personal-TV 
kunnen individuele beeldinstellingen en een 
persoonlijke zenderlijst voor maximaal 4 
personen bewaren.  Bovendien wijst Personal-
TV aan de verschillende gebruikers hun 
inhouden toe die op de via USB aangesloten 
harde schijf zijn opgeslagen. Het laatst 
gehoorde volume per gebruiker wordt door 
de televisie onthouden en bij de volgende 
oproep van het profiel automatisch weer 
ingesteld. 

Via de in de televisie ingebouwde camera 
kan het toestel door gezichtsherkenning* de 
gebruiker identificeren en zijn persoonlijke 
instellingen automatisch oproepen (Afb. 40).
 

De televisie is inmiddels een middelpunt van 
veel huishoudens geworden. Familieleden 
brengen een groot deel van hun tijd ter 
ontspanning en vermaak voor de televisie 
door. De televisie wordt meestal door meer-
dere personen in de woonkamer gebruikt, 
die ieder eigen voorkeuren hebben voor 
wat betreft de programmakeuze, de beeld-
helderheid, de kleur en de geluidsinstellingen. 
Dit kan sterk variëren. Omdat het handmatige 
omzetten van deze parameters in het verleden 
erg  omslachtig was, moest men met de 
beperkingen leven.

Met Personal-TV wordt door Toshiba ge-
bruiksvriendelijkheid in de televisies nieuw 

De camera registreert ook wanneer er gedu-
rende een langere periode niemand voor het 
toestel zit. De televisie wordt dan automa-
tisch in de standby-modus geschakeld. (Afb. 
41)

* de beschikbaarheid van gezichtsherkenning 
hangt af van het resp. toestel.

pErSoNAL-TV

pErSoNAL-TV



Notebook

Digitale camera Camcorder

MP3-speler USB-Stick

Afb. 42: weergavemogelijkheden van digitale media**
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Omdat via deze weg alleen een standaard-
resolutie van geringe kwaliteit mogelijk 
wordt, adviseren wij in dit geval de weergave 
via het netwerk of een USB stick.

 uSB-opSLAGmEdIA 

Veel televisies hebben een USB-aansluiting 
waarmee data van geheugensticks of zelfs 
harde schijven** direct in de mediaplayer van 
de televisie landen. Films**, foto’s en muziek 
kunnen direct met de afstandsbediening 
worden geselecteerd en afgespeeld. Vrienden 
en familie brengen gewoon een USB-stick 
mee en u kunt op de televisie samen met hen 
van de inhoud genieten. 

 
 
** afhankelijk van het model

 NETWErK

Afhankelijk van het model beschikken 
netwerkcompatibele flatscreens van Toshiba 
over een ethernetaansluiting (kabel) of 
Wireless-LAN (WLAN, draadloos netwerk). 
Wanneer u de beschikking heeft over een 
draadloze internetrouter is WLAN natuurlijk 
de gemakkelijkste manier om uw televisie in 
het netwerk te integreren. Eenmaal opgeno-
men in het netwerk heeft  u toegang tot de 
harde schijf van uw computer en kunnen 
alle bestanden eenvoudig op uw televisie 
worden getoond. Meer informatie over het 
thema “netwerk” vindt u op de volgende 
pagina’s.

Onder de naam Smart-TV verbergen zich 
een groot aantal functies waarmee Toshiba
u innovatieve oplossingen biedt om toegang 
te krijgen tot informatie, functies en inhouden.
Geniet van actuele topfilms uit het portal 
“Video Places” met een permanent toe-
nemend aanbod van aanbieders en inhoud. 
Luister en download uw favoriete songs in 
“Music Place” of zoek naar actuele sportin-
formatie of nieuws in “News Place”. Eigen 
foto’s en video’s kunnen via “Social Place” 
met vrienden en kennissen op de hele 
wereld worden gedeeld. De portals van 
Toshiba zijn namelijk niet beperkt tot de 
televisie, maar kunnen ook op elke PC of 
tablet van Toshiba met internettoegang 
worden gebruikt. In Toshiba Smart-TV zijn 
ook opnamefuncties* ingebouwd die het 
mogelijk maken om het televisieprogramma 
op externe harde schijven te bewaren en via 
de Time Shift-functie kunt u lopende 
programma’s vanaf het begin bekijken.
U kunt niet alleen uw favoriete programma 
opnemen, maar ook extra informatie over de 
zenders via het internet krijgen. Voor een 
geslaagde filmavond hoeft u niet meer naar 
de videotheek. Daarvoor heeft u “Video 
Place”. Of stuur uw vrienden en familie de 
meest actuele foto’s en video’s. Wanneer u 
met de hele famillie vakantiefoto’s of video’s 
wilt kijken was u tot nog toe aangewezen 
op de kleine beeldschermen van PC’s. 
Met Toshiba Smart-TV DLNA® kunt u deze 
bestanden nu direct via een netwerkver-
binding naar uw televisie streamen, zelfs 
wanneer de PC of een netwerkharddisk op 
een heel andere plaats in huis staat.

 mEEr dAN ALLEEN TELEVISIE KIJKEN

Presenteer foto’s en video’s op uw televisie 
en maak er een digitale jukebox van. De 
lcd- en led-televisies van Toshiba bieden 
talrijke mogelijkheden om uw digitale media 
(foto’s, video’s, films en muziek) weer te 
geven. Dankzij de uitgebreide aansluitings-
mogelijkheden kunt u multimedia-apparatuur, 
opslagmedia en uw PC direct met de televisie 
koppelen of via een netwerkverbinding toe-
gang krijgen tot bestanden. Netwerk moeilijk? 
Helemaal niet: Lcd- en led-televisies van 
Toshiba met netwerkaansluiting laten zich 
zonder problemen met internetrouter en PC 
verbinden. Bij veel toestellen zelfs al via 
WLAN.

 FoTo’S NIEuW BELEVEN

In het tijdperk van digitale fotografie worden 
er meer foto’s dan ooit gemaakt. Nadeel 
is wel dat veel van deze herinneringen 
“verstoffen” op de harde schijf van de 
computer en veel te zelden worden 
getoond. U kunt uw foto’s bevrijden! 
Deel uw herinneringen met vrienden en 
familie voor de televisie in groot formaat. 
Via de afstandsbediening start u met 
één druk op de knop een automatische 
diashow, maar u kunt de presentatie 
natuurlijk ook handmatig aansturen.

 TIJd Voor AL uW FILmS

Films uit het internet of uw eigen 
homevideo’s die gemaakt zijn met de 
camcorder kunnen zonder problemen op 
uw flatscreen van Toshiba worden vertoond. 
Gebruik de mogelijkheden van het grote 
beeldscherm en de vele aansluitmogelijkheden 
die de televisie biedt, om volop van uw 
video’s te genieten. Natuurlijk in HD. 

 dE TELEVISIE ALS JuKEBoX

Uw digitale muziekbestanden kunt u ook in 
uw woonkamer afspelen, direct op uw 
nieuwe flatscreen-televisie. Via de afstands-
bediening scrollt u door de verzameling op 
uw PC of op een USB stick en speelt u de 
gewenste titel of het album af. 

 uW TELEVISIE ALS XXL-moNITor

Heeft u er al eens aan gedacht uw PC 
met de televisie te verbinden? Dankzij de 
HD-resolutie en de digitale overdracht van 
signalen beleeft u alles wat uw computer te 
bieden heeft in XXL-formaat. Games, foto’s, 
film, presentaties, websites... de mogelijk
heden zijn onbeperkt. Moderne multimedia-
computers beschikken reeds over een 
HDMI™-uitgang.
Computers met een gangbare DVI-uitgang 
verbindt u met een adapter (DVI naar 
HDMI™) of een speciale DVI-HDMI™-kabel 
met uw televisie. Alternatief hebben Toshiba-
televisies ook een VGA-interface (analoog) 
waarmee ook oudere computers probleem-
loos kunnen worden aangesloten. Voor de 
beste beeldkwaliteit stelt u de televisie in op 
de beeldmodus “PC”.

 dEEL uW HErINNErINGEN

Wij maken meer foto’s dan vroeger, maar 
kijken er minder naar. Deel uw herinneringen 
met vrienden en familie met een moderne 
diapresentatie. Per USB of via het netwerk 
toont u direct al uw digitale afbeeldingen op 
uw televisie. Er zijn diverse mogelijkheden uw 
digitale media op uw televisie weer te geven. 
U kunt naar eigen voorkeur bepalen hoe u het 
liefst te werk wilt gaan:

 dIrECTE AANSLuITING

Computer, video- of fotocamera kunnen 
direct aan de televisie worden aangesloten. 
Om van de hoge resolutie van uw televisie 
te profiteren, raden wij aan hiervoor een 
HDMI™-kabel te gebruiken. Om dit zo 
eenvoudig mogelijk te maken beschikken 
alle televisies van Toshiba over een HDMI™-
ingang aan de zijkant van het toestel. Bij veel 
fotocamera’s wordt alleen een composiet-
kabel meegeleverd (gele cinch-sticker). 

SmArT-TV muLTImEdIA

SmArT-TV

* de opnamefunctie is afhankelijk van de 
televisieserie
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Afb. 43: WLAN-netwerk met WPS Afb. 45: Multimedianetwerk, aangestuurd via de Toshiba Media Controller-software op uw PC
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apparaten eenvoudig en comfortabel met 
elkaar te verbinden. De sleutel tot een 
perfect multimedia-netwerk is onze software 
Toshiba Media Controller.

 ToSHIBA mEdIA CoNTroLLEr   
 (TmC)

Met de in veel Toshiba Windows® 7-note-
books geïnstalleerde software Toshiba Media 
Controller heeft u alle media in uw netwerk 
perfect onder controle. Toshiba Media 
Controller vindt automatisch foto’s, film en 
muziekbestanden op uw PC. Bovendien 
herkent de Toshiba Media Controller alle 
apparaten in het netwerk – computers of 

 VEEL BEELdSCHErmEN, NoG mEEr  
 moGELIJKHEdEN

Digitale media zijn uit ons dagelijks leven
niet meer weg te denken. Wij gebruiken 
flatscreens, notebooks, desktop-computers 
en smartphones. Terwijl de computer de 
ideale plaats is om al uw mediabestanden te 
bewaren, komen laatstgenoemde natuurlijk 
het best op een televisie tot hun recht. De 
afstandsbediening van een  televisie is 
echter niet zo praktisch om uitgebreide 
mediabibliotheken door te lopen. Hiervoor
is een draagbaar apparaat zoals een note-
book veel meer geschikt. Daarom gebruikt 
Toshiba de netwerktechniek om al deze 

 VErBINd uW TELEVISIE

Televisies van Toshiba met netwerkfunctie 
kunnen per kabel of draadloos in het thuis-
netwerk worden opgenomen. De makkelijkste 
weg is natuurlijk via een draadloos netwerk 
(WLAN). Televisies van Toshiba kunnen 
automatisch een WPS-verbinding (Wi-Fi™ 
Protected Setup) opbouwen. Hiervoor moet 
u op uw router de WPS-knop* drukken en 
de bijbehorende functie in het WLAN-menu 
van uw televisie selecteren. Heeft uw router 
deze functie niet, dan kunt u natuurlijk ook 
met het WLAN wachtwoord uw televisie op 
het netwerk aanmelden. 
 
 
 

 WIrELESS LAN

Naast de opname van de televisie in het 
thuisnetwerk via een netwerkkabel, kunnen 
Toshiba-televisies ook via Wireless-LAN 
met de router worden verbonden. Terwijl 
enkele toestellen met een USB-dongle 
(als accessoire verkrijgbaar) met het netwerk 
communiceren, hebben de high-end toestellen 
uit de UL875- en WL768-serie, evenals 
de 55ZL1G standaard WLAN on board 
(een ingebouwde WLAN-antenne) waardoor 
het gebruik van een USB-dongle overbodig 
wordt.

 NETWErKVoordELEN

Wanneer u televisie en computer in een 
mini-netwerk opneemt, hoeft u de gewenste 
data niet eerst op een USB-stick te kopiëren 
om ze op de televisie af te spelen. Alle 
media bevinden zich centraal op uw compu-
ter of op een NAS (opslagmedium dat op 
het netwerk is aangesloten) en via uw televi-
sie heeft u permanent toegang tot de meest 
actuele gegevens.

 dLNA® Voor ToEGANG ToT AL uW  
 BESTANdEN

DLNA® betekent Digital Living Network 
Alliance, de gelijknamige standaard voor de 
uitwisseling van mediabestanden in netwerken. 
Bij het actuele besturingssysteem Windows® 
7 is de DLNA-functionaliteit standaard 
ingebouwd (zie alinea “Compatibel met 
Windows® 7”). Bij gebruik van een ouder 
besturingssysteem kunt u de DLNA®-
software op uw computer installeren. Deze 
stelt dan alle mediainhoud op het netwerk 
ter beschikking. U kunt het via de afstands-
bediening eenvoudig selecteren en afspelen**. 
Alle Toshiba-televisies met netwerkonder-
steuning maken gebruik van DLNA®. (Afb. 43) 
 

 
 
* indien aanwezig 

** transcoderen van bestanden kan nood-
zakelijk zijn om deze weer te kunnen geven.

 CompATIBEL mET WINdoWS® 7
 “AFSpELEN mET”

Alle netwerktelevisies van Toshiba zijn  
compatibel met het besturingssysteem 
Windows® 7. Hier is het voldoende om  
met een klik op de rechter muisknop  een 
willekeurig mediabestand zonder omweg 
direct op de televisie in het netwerk te 
tonen. Eenvoudiger kan het echt niet:  
rechts klik op het bestand, menupunt  
“afspelen met” selecteren en de gewenste 
inhoud wordt naar uw televisie gestreamd. 
(Afb. 44) 
 
 
 

 NETWErKGEHEuGEN Voor NoG  
 mEEr CApACITEIT

Om vanaf de televisie toegang te krijgen tot 
de data op een computer moet laatst- 
genoemde natuurlijk aanstaan. Een clever 
alternatief voor een computer als opslag- 
medium is een NAS (Network Attached 
Storage). Het gaat hierbij in principe om één 
of meer compacte harde schijven die direct 
aan de router in het netwerk hangen. Veel 
NAS-systemen hebben van huis uit een 
DLNA®-server. Zo heeft u vanaf de televisie 
direct toegang tot de mediabibliotheek van 
uw NAS en de computer hoeft daarvoor niet 
aan te staan.

andere weergave-apparatuur zoals uw 
Toshiba-televisie. Via de desktop die eenvoudig 
te bedienen is wordt elke willekeurige inhoud 
per Drag & Drop naar  het gewenste apparaat 
verzonden. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijk- 
heid om via de computer op uw werkkamer 
een fotoalbum op uw laptop in de keuken op 
uw televisie in de woonkamer te laten zien. 
(Afb. 45)

NETWErKVErBINdING



Afb. 46: Toshiba Places – uw toegang tot nieuwe belevingswerelden
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 uW CoNTENT op VErSCHILLENdE  
 AppArATEN 

Met Toshiba Places kunt u op verschillende 
apparaten genieten van uw favoriete con-
tent. Met behulp van de bookmark-functie 
kunt u bijvoorbeeld ’s ochtends bij het ontbijt 
beginnen met een video op uw Toshiba-
tablet. Wanneer u dan naar uw werk gaat 
kunt u de video pauzeren en ’s avonds op 
uw televisie verder kijken. (Afb. 48)

Met het universele portaal Toshiba Places* 
heeft u op uw televisie direct toegang tot 
een reeks nieuwe functies, informatie en 
andere diensten die een revolutie zijn voor 
uw kijkbeleving. Social networks, video en 
fotoportals, games, nieuws, sportuitslagen 
en nog veel meer liggen met één druk op de 
knop en via één systeem binnen uw bereik. 
Geniet op uw televisie van de variatie van 
deze fascinerende functies. Toshiba gebruikt 
de toegang tot het internet om al deze 
content permanent up-to-date te houden en 
u voortdurend de meest actuele functies, 
informatie en diensten aan te bieden. U kunt 
niet alleen extra informatie krijgen over 
televisiezenders, maar ook eenvoudig toe-
gang hebben tot uw sociale netwerk en 
deze informatie te allen tijde eenvoudig 
delen met uw vrienden en kennissen. 
Toshiba Places beperkt zich daarbij niet 
alleen tot uw televisie. U heeft toegang 
tot dezelfde content via uw computer of 
Toshiba-tablet en kunt deze met vrienden 
of familie delen. En dat werkt ook in de 
andere richting: tips van uw contacten 
ziet u direct op uw beeldscherm.

 SupEr ENTErTAINmENT mET   
 ToSHIBA pLACES

Om de bediening van Toshiba Places zo 
eenvoudig mogelijk te maken heeft Toshiba 
het portaal in diverse belevingswerelden 
ingedeeld, de zogenaamde Places. De 
gebruiksvriendelijke interface is zeer 
makkelijk te bedienen en intuïtief te sturen. 
Hier een kort overzicht wat u in de diverse 
Places mag verwachten (Afb. 46):

•	 	Video Place: Video Place is uw persoon-
lijke videotheek, snel en eenvoudig vanaf 
huis. U hoeft dus niet meer de deur uit om 
een film te huren. Dat gaat vanaf nu via 
Video Places. Met één druk op de knop 
zoekt u een passende film** uit en die 
wordt direct op uw televisie gestreamd. 
Geniet van uw favoriete films wanneer u 
maar wiltu. 
 

•	 	Music Place***: u heeft een bepaald lied 
in uw hoofd, maar niet op CD of op uw 
MP3-speler of ander apparaat? Kies dan 
het lied op Music Place, voeg het toe  
aan uw favorietenlijst en start met het 
afspelen. 

•	 	News Place: u wilt direct de actuele 
voetbaluitslagen weten zonder op de 
volgende sportuitzending te moeten 
wachten? Niet alleen de laatste sport-
uitslagen, ook ander nieuws is direct 
bereikbaar. In News Place vindt u te allen 
tijde actuele informatie, heeft eenvoudig 
toegang hiertoe en blijft u dus permanent 
op de hoogte. 

•	 	Social Place: u wilt de heerlijke zon-
sondergang die u zojuist op uw vakantieadres 
geniet delen met familie en vrienden? 
Geen probleem, het was nog nooit zo 
eenvoudig ervaringen met anderen te 
delen. Vanaf de bank, of van onderweg, 
deel foto’s en video’s met vrienden en 
familie. De ontvanger krijgt automatisch 
bericht, het maakt niet uit of u een  
computer, tablet of televisie gebruikt.  
De bediening is eenvoudig: een klik op  
de mededeling is voldoende om foto’s  
en video’s van uw vrienden direct op het 
beeldscherm te tonen. In Social Place 
bepaalt u zelf met wie u uw ervaringen en 
content wenst te delen. Eén klik – klaar.

  (Afb. 47)

ToSHIBA pLACES: HET BESTE uIT HET INTErNET mET ÉÉN druK op dE KNop

* Toshiba Places is alleen te gebruiken bij 
een aanwezige internetverbinding met 
voldoende bandbreedte (ten minste 3 
Mbit/s).
** Aanbod kan geld kosten.
*** In voorbereiding.

Noot:
De getoonde afbeeldingen van Toshiba 
Places zijn voorbeelden en dienen enkel ter 
illustratie. De beschikbare diensten en 
dienstverlening kunnen op elk moment en 
zonder vooraankondiging wijzigen. Niet alle 
diensten zijn in ieder land beschikbaar. 
Verantwoordelijk voor de diensten en hun 
inhoud zijn uitsluitend de eigenaren van de 
rechten. Toshiba is niet aansprakelijk voor de 
beschikbaarheid en de inhoud van diensten.

Afb. 47: Social Place: foto’s en meer simpel met vrienden delen

Afb. 48: Video’s van bookmark voorzien en bepaalde scenes met vrienden delen.

Heel eenvoudig een scene van een 
video uitkiezen en precies dit deel met 

vrienden delen

Social Place

Video Place

Foto en doelgroep kiezen en met 
slechts één druk op de knop met 

vrienden delen

Internetverbinding

Uw videotheek direct bij u thuis

Muziek kopen en luisteren wanneer 
u maar wilt

Altijd op de hoogte van het 
laatste nieuws

Foto’s, muziek, video’s en meer overal 
ter wereld met vrienden en kennissen 
delen



Afb. 50:  advies voor externe harddisks: Toshiba Stor.e Art4 en  

Toshiba Stor.e Alu 2S

Internet

Uplink

DVB-T DVB-CDVB-S

TV-zenders /
 inhoud aanbieders

IP-TV-toestel

TV-retourkanaal via 
WLAN / LAN

Server

Extra informatie 
over uitzending, etc.

Informatie van kijkers, bijv. polls

Router

Normale

TV-uitzending

Noot:

Deze afbeelding dient enkel ter illustratie. De positie van de USB-aansluiting kan 
per model verschillen.
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HBBTV – TELEVISIE KIJKEN mET EXTrA INFormATIE

Uitzending gemist of vergeten op te nemen? 
Geen probleem: met het  HbbTV-aanbod 
van de zenders kunt u bijvoorbeeld gemiste 
films, series, tv-shows en het actuele nieuws 
7 dagen na uitzending nogmaals bekijken en 
dat zo vaak u wilt.

Achter de afkorting HbbTV (Hybrid Broad-
cast Broadband Television) verbergt zich de 
versmelting van klassieke televisie en extra 
informatie uit het internet. Televisiezenders 
kunnen parallel aan het lopende programma 
een hele berg aan informatie versturen en 
diensten aanbieden die de kijker met de 
afstandsbediening kan oproepen. HbbTV 
kunnen wij ook wel teletekst van de to-
ekomst noemen: omvangrijker, interactiever, 
sneller en in een zeer aantrekkelijke vorm. 
En net als bij het goede oude teletekst is het 
gebruik ervan bij de publieke omroepen 
kosteloos. Nieuwe Toshiba-televisies onder-
steunen HbbTV. De Duitse zenders ARD en 
Arte gebruiken deze dienst al, verdere zen-
ders zullen in de toekomst volgen. 
. 
 

 
 
 
 

 ACHTErGroNdINFormATIE mET  
 ÉÉN druK op dE KNop 
 
 Achtergrondinformatie over de doelpunten 
 maker tijdens de live-voetbalwedstrijd.   
 Boodschappenlijstjes en gedetailleerde   
 recepten bij het lopende kookprogramma.  
 Een uitvoerige biografie van de schrijver van  
 de roman, die de basis vormde voor de   
 speelfilm. Het zijn slechts een paar voorbeel 
 den van informatie die televisiezenders   
 kunnen toevoegen aan hun programma.  
 Als kijker bepaalt u zelf wat en hoe u van dit  
 aanbod gebruik wenst te maken. Hiertoe  
 hoeft u alleen maar op de respectievelijke  
 knop op de afstandsbediening te drukken. 

** het ter beschikking staan van HbbTV 
wordt door de zenders kenbaar gemaakt 
middels een rood toetssymbool tijdens het 
lopende programma.
. 

 TELEVISIEproGrAmmA EN 
 ArCHIEF

Dankzij HbbTV kan duidelijk gedetailleerdere 
programmainformatie ter beschikking wor-
den gesteld dan momenteel met elektroni-
sche programmagidsen het geval is. Zo is 
het mogelijk om naast de reguliere informatie 
uit de televisiegids extra scenes uit de 
uitzending of filmtrailers te tonen. Via HbbTV 
kan zelfs toegang worden verkregen tot de 
mediatheken van de zenders om een gemis-
te uitzending te bekijken.

 NIET ALLEEN KIJKEN... mEEdoEN

Wanneer een kandidaat tijdens een quiz de 
publieksjoker neemt kan hij in de toekomst 
alle televisiekijkers vragen en niet alleen het 
publiek in de studio. HbbTV ondersteunt 
interactieve enquetes en polls en dat maakt 
een directe deelname aan het televisiepro-
gramma mogelijk. De resultaten kunnen 
direct in de uitzending worden getoond.

 TECHNISCHE VoorWAArdEN   
 Voor HBBTV

Om deze diensten met meerwaarde te 
kunnen genieten moet u een ontvangsttoes-
tel hebben met ondersteuning van HbbTV 
evenals een breedband internetaansluiting 
om het extra aanbod te kunnen ontvangen. 

*  De beschikbare diensten en dienstverlening  
 kunnen op elk moment en zonder  
 vooraankondiging wijzigen. Niet alle diensten  
 zijn in ieder land beschikbaar. Verantwoor- 
 delijk voor de diensten en hun inhoud zijn  
 uitsluitend de eigenaren van de rechten.  
 Toshiba is niet aansprakelijk voor de   
 beschikbaarheid en de inhoud van diensten.

 uITZoNdErLIJK GEmAKKELIJK TE  
 proGrAmmErEN

Via de elektronische programmagids (EPG) 
vraagt u een overzicht van het televisie-
programma op. Hier kunt u net als bij een 
gedrukte televisiegids snuffelen of doelge-
richt zoeken naar uitzendingen. Hebt u een 
interessant programma gevonden markeert 
u deze voor opname. Om er zeker van te 
zijn dat u zeker niets mist kunt u vooraf en 
achteraf maximaal 60 minuten opnemen. 
De opname begint dan eerder en eindigt 
later, zodat ook bij een verschuiving van het 
programma uw gewenste uitzending in 
volle lengte wordt opgenomen. Uw televisie 
zal zich automatisch op de gewenste tijd 
inschakelen en de uitzending opnemen. 
Hierbij blijven beeld en toon natuurlijk 
uitgeschakeld. Begint een geplande opname 
terwijl u iets anders kijkt, wordt u hierop 
attent gemaakt en wisselt de televisie 
automatisch naar de juiste zender. Naast 
programmeren via EPG heeft u natuurlijk 
ook de mogelijkheid handmatig tijdstip en 
tijdsduur vast te leggen. 

 GEWooN EVEN SToppEN

U wilt op zaterdagavond in alle rust een film 
kijken. Net als het spannend begint te wor-
den rinkelt de telefoon. U kunt natuurlijk het 
gesprek niet aannemen, maar u kunt ook de 
pauzetoets drukken op uw afstandsbedie-
ning en het lopende programma opnemen. 
Dit noemen we Timeshift. Als het telefoon-
gesprek beeindigd is (of u een glas frisdrank 
of een snack heeft gehaald), drukt u op de 
play-toets en de film gaat daar verder waar 
u hem heeft stopgezet. 

 FILm WANNEEr u WILT

Uw opnames kunt u naar believen uit de 
bibliotheek oproepen en bekijken. Net als bij 
een dvd kunt u zo vaak u wilt pauzeren of 
snel vooruit- en terugspoelen.

U wilt geen extra en mogelijk complex te 
bedienen externe recorder onder uw televisie 
hebben staan en toch geen uitzending mis-
sen? Kijk wat u wilt und mis nooit meer een 
spannende film, de beslissende wedstrijd of 
uw favoriete serie. Mit USB Video Recording 
wordt uw televisie een volwaardige harde 
schijf, die eenvoudig te programmeren is en 
over een Time Shift functie beschikt.

 Zo WordT uW TELEVISIE EEN   
 HArddISK-rECordEr

Bij een Toshiba-televisie met USB Video 
Recording heeft u niet meer nodig dan een 
gebruikelijke USB-harddisk met een capaciteit 
tot maximaal 2.000 Gigabyte (2 TB). USB 
Video Recording werkt zowel met een harde 
schijf van 3,5 als ook met 2,5 inch. Modellen 
van 3,5 inch zijn goedkoper, maar hebben 
vaak een externe stroomverzorging, terwijl 
de iets duurdere 2,5* inch modellen hun 
stroom direct uit de USB-aansluiting aan uw 
televisie halen. Bovendien zijn deze model-
len zeer compact. Sluit een harde schijf naar 
keuze** via de USB-aansluiting van de 
televisie aan. Aansluitend moet het geheu-
gen eenmalig via het instellingenmenu voor 
opname worden geformatteerd.  Overigens 
beheert uw televisie de opnames van maxi-
maal 8 harddisks*** in een interne bibliotheek, 
wat een enorme speelruimte voor een zeer 
groot aantal filmopnames biedt. Het is aan 
te bevelen de harddisk permanent aan de 
televisie aan te sluiten. U kunt nu 
programma’s via de ingebouwde digitale 
tuner van uw Toshiba-televisie opnemen en 
weergeven. Ook in HD-kwaliteit!

*  Al naar gelang de stroombehoefte kan ook 
een 2,5 inch harddisk een externe stroom-
voorziening nodig hebben.

** Toshiba kan niet garanderen dat alle 
USB-harddisks compatibel zijn.

*** Er mag slechts één harddisk aan de 
televisie aangesloten zijn. USB-hubs worden 
niet ondersteund.

LET op: opNAmE – uSB VIdEo rECordING

Afb. 51: achterzijde van een televisie met gemonteerde HDDAfb. 49: functieschema HbbTV



dvd-recorder dvd-speler Blu-ray-player Notebook geluidsinstallatie

Afb. 52: via de HDMI™ -verbinding kan de afstandsbediening van de televisie alle aangesloten apparaten aansturen.
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Dankzij CEC kan randapparatuur die via 
HDMI™ met uw home cinema verbonden is 
met één afstandsbediening worden aan-
gestuurd. Bovendien zorgen heldere en 
begrijpelijke menustructuren in combinatie 
met de ergonomische afstandsbediening 
voor optimaal bedieningsgemak. 

 pErFECT SAmENSpEL mET 
 rEGZA LINK 

HDMI™ is niet alleen een garantie voor de 
best mogelijke overdracht van beeld en 
geluid, maar maakt ook het bedienen van 
apparaten mogelijk die met elkaar verbon-
den zijn. Via de digitale verbinding kunnen 
de diverse componenten van het home cine-
ma systeem met elkaar communiceren en 
middels één afstandsbediening worden 
bediend. Alle grote fabrikanten hebben 
hiervoor de standaard “Consumer Electro-
nics Control” (CEC) geaccepteerd. 

Wanneer alle aangesloten apparaten de 
inmiddels wijdverbreide CEC-standaard 
accepteren, kunnen ze gezamenlijk worden 
aangestuurd. Veel lcd-/led-televisies, Blu-
ray-players, dvd-spelers en –recorders 
beschikken over REGZA Link dat compatibel 
is met CEC. (Afb. 52)

 
 

 WAT BETEKENT CEC IN dE 
 prAKTIJK?

CEC-compatibele apparaten die per HDMI™ 
verbonden zijn denken mee. Zo gaat de 
televisie bijvoorbeeld automatisch aan en 
wisselt naar de betreffende HDMI™ ingang 
wanneer de Blu-ray-player wordt aangezet. 
Op dezelfde manier gaan alle CEC-apparaten 
met één druk op de knop in de Standby-
modus. Elementaire functies worden in 
een CEC-netwerk centraal via één afstand-
bediening gestuurd. Zo kunt u de Blu-ray-
weergave en het volume van het Home 
Cinema Systeem lekker comfortabel met de 
afstandbediening van uw televisie regelen. 

 SNELLEr oVErSCHAKELEN mET   
 INSTAporT

Instaport maakt een snelle wisseling naar 
een via HDMI™ aangesloten bron mogelijk. 
Normaal gesproken duurt dit ca. 4 secon-
den, omdat de beide apparaten die met 
elkaar verbonden zijn voor de overdracht 
van beeld en geluid eerst een zogeheten 
“handshake” moeten uitvoeren om informa-
tie uit te wisselen. In de praktijk is deze 
wachttijd behoorlijk lastig en daarom hebben 
onze ingenieurs Instaport ontwikkeld.

De televisie voert de handshake met alle 
aangesloten HDMI™-apparaten op het 
moment van aanzetten al uit, zelfs wanneer 
er geen HDMI™-ingang is geselecteerd. De 
overschakelingstijd wordt hierdoor met meer 
dan de helft verkort.

 HELdErE STruCTurEN Voor EEN 
 VoudIGE BEdIENING

Onze afstandsbedieningen voor de televisies 
hebben relatief weinig toetsen en zijn 
daardoor zeer overzichtelijk. De grote 
toetsen zijn ook in het donker goed voelbaar 
en eenvoudig te bedienen.

In combinatie met de duidelijke en helder 
gestructureerde beeldschermmenu’s wordt 
het bedienen van uw televisie nogal wat 
eenvoudiger. Functies die zelden worden 
gebruikt, zoals de Expert Beeldinstellingen, 
zijn onder aparte menupunten samengevat en 
dat leidt nogmaals tot een vereenvoudiging 
van de bediening.

rEGZA LINK

Toshiba AppsConnect is de in de televisie 
ingebouwde software-interface die actuele 
en toekomstige apps (bijv. Toshiba TV Re-
mote app*) ondersteund. 

 

* compatibel met apparaten met de Toshiba 
AppsConnect functie.

ToSHIBA TV rEmoTE App 

Download de gratis Toshiba TV Remote app 
en u kunt uw Toshiba televisie en andere 
aangesloten apparaten die beschikken over 
Regza Link (HDMI-CEC)  simpel en intuitief 
met uw iPhone, iPod Touch of iPad bedienen. 
Toshiba TV Remote app gaat hierbij nog 
verder dan de normale afstandsbediening van 
Toshiba. Normale afstandsbedieningen be-
schikken immers niet over de zo praktische 
gebarenmodus: volumeinstelling of het over-
schakelen naar een andere zender worden 
met veegbewegingen op het touchscreen 
mogelijk.

ToSHIBA AppSCoNNECT

TV Remote app voor 
iPhone, iPod Touch en iPad

TV Remote app (voorbeelden) 
iPhone, iPod Touch, iPad

Afstandsbediening 
CT-90382 remote 

Afb. 53:  met de Toshiba TV Remote app kunt u uw televisie bedienen 

zonder een extra afstandsbediening te gebruiken

Afb. 54: Toshiba TV Remote app vergeleken met een afstandsbediening 

 van Toshiba.



Afb. 57: hangend aan de muur

Afb. 56: klassieke opstelling op een meubel

Film met Dolby® Volume

Film zonder Dolby® Volume

Reclame met Dolby® Volume

Reclame zonder Dolby® Volume
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((voor) Typisch uitgangssignaal zonder Audyssey EQ™
(na) Gecorrigeerd uitgangssignaal met Audyssey EQ™. Problematische plekken  
 worden gecorrigeerd om het gewenste uitgangssignaal te krijgen.

 HET GoEdE GELuId BIJ HET BEELd

Flatscreens hebben in vergelijking met 
klassieke televisies met beeldbuis veel 
voordelen. Bij geluid is de platte constructie 
echter een nadeel, want luidsprekers heb-
ben plaats nodig om geluid te produceren. 
Een platte televisie moet echter niet per se 
een vlak geluid hebben. De geringe ruimte 
kan door uitgebreide digitale soundbewer-
king worden gecompenseerd. Voor de 
nodige diepgang zorgt indien gewenst een 
aparte actieve subwoofer.

 AudYSSEY EQ™: HIGH TECH Voor  
 GoEd GELuId

Door het gebruik van DSP (Digital Sound 
Processing, digitale geluidsverbetering) 
wordt de aansturing van de luidsprekers 
zodanig verbeterd, dat de nadelen van de 
platte constructie worden gecompenseerd. 
Audyssey EQ™ past het geluid niet alleen 
aan de gebruikte luidsprekers aan, maar 
ook aan de plaats waar ze worden gebruikt: 
de woonkamer. Bij de productontwikkeling 
worden flatscreens van Toshiba met 

Audyssey EQ™ uitgebreid ingemeten en 
geoptimeerd. Met behulp van meerdere 
honderden meetpunten corrigeert het sys-
teem het geluid en verbetert het om te 
komen tot een evenwichtig en hoorbaar 
beter geluid. Dat betekent voor u: goed 
geluid in de hele woonkamer ondanks de 
kleine luidsprekers. (Afb. 58)

 dIEpEr GELuId

Wie een krachtige basstoon wil hebben 
kan niet zonder een aparte subwoofer. Dat 
betekent echter niet dat u direct een compleet 
soundsysteem moet kopen. Veel modellen 
van Toshiba beschikken over een subwoofer-
uitgang waar u deze eenvoudig aan kunt 
aansluiten. Zo krijgt u met weinig inspanning 
en voor weinig geld een dieper televisiegeluid.

Afb. 58: Audyssey EQ™: high tech voor goed geluid

AudYSSEY™

 opTImAAL INGESTELd GELuId

Door de smalle constructie van moderne 
flatscreentelevisies is er voor naar voren 
gerichte luidsprekers nog maar beperkt 
plaats. Bovendien wordt het geluid door de 
opstelling sterk beïnvloed. Deze beide zwakke 
punten worden bij televisies van Toshiba met 
SoundNavi verholpen. Enerzijds worden de 
luidsprekers verticaal en naar onderen gericht 
ingebouwd. Anderzijds wordt u bij de eerste 
installatie van de televisie gevraagd naar de 
opstelling van uw televisie: klassiek op een 
meubel (afb. 56) of hangend aan de muur 
(afb. 57). Zo kan SoundNavi de aansturing 
van de luidsprekers optimaal afstemmen en 
geniet u van het best mogelijke geluid. 
 

SouNdNAVI

 ALTIJd dE JuISTE GELuIdSSTErKTE  
 dANKZIJ doLBY® VoLumE 

Iedereen kent het probleem van sterk wisse-
lende geluidssterktes in het programma, 
tussen verschillende bronnen en zenders. In 
de regel is de geluidssterkte bij reclame 
duidelijk hoger dan bij het programma zelf. Bij 
het wisselen van zender gebeurt hetzelfde, 
omdat het basisvolume per zender sterk kan 
afwijken. En alsof dat nog niet erg genoeg is, 
is het volume van randapparatuur als dvd-
speler of spelcomputer zelden gelijk aan dat 
van het televisieprogramma.  Wat men ook 
doet: telkens weer moet de afstandsbedie-
ning er aan te pas komen om het volume aan 
te passen. Een flatscreen van Toshiba met 
Dolby® Volume maakt een einde aan dit 
probleem, want de geluidsexperts van Dolby 
hebben een nieuwe, intelligente geluidssterk-
teaanpassing ontwikkeld. Oude systemen 
verminderden weliswaar het maximale volu-
me, maar daarbij werd het geluid vervalst en 
de kwaliteit duidelijk minder. Dat leidde er 
bijvoorbeeld ook toe dat zachte geluiden 
amper of helemaal niet meer te horen waren. 
Dolby® Volume analyseert en corrigeert het 
hele geluidsspectrum. Zo wordt de dynamiek 
behouden en alle tonen blijven binnen het 
gehoor. Met Dolby® Volume beleeft u geen 
storende volumeverschillen tussen film en 

reclame, verschillende programma’s of het 
wisselen naar andere bronnen. Desondanks 
blijft het geluid in een onverminderd goede 
kwaliteit behouden. (Afb. 55)

Voorbeeld: gesprek bij het kampvuur
Stelt u zich eens voor: twee mensen zitten bij 
een nachtelijk kampvuur. De hele scene is 
zacht, het vuur knappert, de krekels zijn in 
de achtergrond hoorbaar. Met een normale 
aanpassing van de geluidssterkte is het 
gesprek nog net te verstaan, de belangrijke 
sfeergeluiden uit de omgeving in de spreek-
pauzes zijn bij een laag volume echter amper 
nog te horen. Met Dolby® Volume hoort u 
alle geluiden, ook de zachte.

Afb. 55 altijd de juiste geluidssterkte dankzij Dolby® Volume

doLBY ® VoLumE

HET BESTE GELuId

  GELuId
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De in deze catalogus op de beeldschermen 
getoonde afbeeldingen dienen enkel ter 
illustratie. 
 
Gebruikers van geluids- en videoopnameap-
paratuur moeten er op letten dat het mogelijk 
strafbaar kan zijn televisieprogramma’s, 
bioscoopfilms of videoopnames zonder 
toestemming van de eigenaar van de 
auteursrechten op te nemen. 
 
Toshiba heeft alle moeite ondernomen om er 
zeker van te zijn dat bij het ter perse gaan van 
deze catalogus de productgegevens correct 
zijn. Toshiba kan echter niet uitsluiten  dat er 
fouten of weglatingen bij productbeschrijvingen 
of -specificaties opgetreden zijn. Product-
design en productspecificaties zijn aan 
veranderingen en modificaties onderhevig, 
zonder deze vooraf aan te kondigen. 
 
Toshiba geeft geen extra garanties die verder 
gaan dan de beschrijving van het individuele 
Toshiba-product of wat wettelijk voorge-
schreven is.

DivX en het DivX Logo zijn geregistreerde 
merken van DivXInc. Dolby en het dubbele 
D-symbool zijn geregistreerde merken van 
Dolby Laboratories.
DVD, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R en de bi-
jbehorende logo’s zijn merken van DVD For-
mat/Logo Licensing Corporation (DVD LLC). 
Faroudja en DCDi zijn geregistreerde merken 
van Genesis Microchip, Inc. High Definition 
Media Interface, het HDMI™-logo en 
HDMI™ zijn geregistreerde merken of mer-
ken van HDMI™ Licensing LLC in de V.S. en 
in andere landen. SRS is een registreerd 
merk en WOW is een merk van SRS Labs, 
Inc. TrueVision is een geregistreerd merk van 
TrueVision Inc. Windows® Media is een ge-
registreerd merk van Microsoft Corporation. 
DLNA®, het DLNA®-logo en DLNA® CER-
TIFIED zijn geregistreerde merken of merken 
van Digital Living Network Alliance in de V.S. 
en in andere landen. Audyssey EQ™ is een 
geregi-streerd merk van Audyssey Laborato-
ries. Het BD logo is een merk van Blu-ray 
Disc Association. CP+ is een merk van Astra 
Platform Services GmbH. DTS is een gere-
gistreerd merk van DTS Inc. Het SD-logo is 
een merk van SD Card Association.  Wi-Fi™ 
Certified en Wi-Fi™ Protected Set-up zijn 
merken van Wi-Fi™ Alliance. iPhone, iPad 
en iPod zijn geregistreerde merken van App-
le Inc. HbbTV® is een geregistreerd beeld-
merk. Alle beeldmerken, servicemerken en 
merknamen, die in dit document worden ge-
bruikt, zijn merken van de respectievelijke ei-
genaren. Toshiba maakt geen aanspraak op 
eigendomsrechten van merken en namen 
van anderen en verleent met de publicatie 
geen rechten of licenties aan derden. 
Het bekijken van 3D-content op televisie of 
bij computerspelletjes kan bij personen die 
hiervoor gevoelig zijn leiden tot epilepsie of 
bewusteloosheid.
 

– Raadpleeg voor het bekijken van 
3D-content uw uisarts, wanneer u of familie-
leden aanleg hebben voor epileptische aan-
vallen, bewustzijnsstoornissen of andere 
symptomen vertonen.

– Om de ontwikkeling van het gezichts-
vermogen niet te beïnvloeden, moeten kin-
deren tenminste 6 jaar of ouder zijn.

– Kinderen kunnen gevoeliger zijn voor het 
bekijken van 3D-content en moeten bij het 
bekijken hiervan onder toezicht staan. 

Fotoverantwoording: TOSHIBA Europe 
GmbH, gettyimages.de, shutterstock.com, 
istockphoto.com en fotolia.de, F1online.de, 
Frank Eschholz, fotomateriaal op pagina 30 
met toestemming van Europa-Park, Freizeit- 
und Familienpark Mack KG, Rust.

BELANGRIJKE INFORMATIE / VERANTWOORDING

 INGEBouWd SpArEN

Het is ons doel steeds betere producten te 
maken die tegelijkertijd het milieu ontlasten. 
Dit doel bereiken wij op meerdere manieren.

Ten opzichte van de modellen van 2007 zijn 
onze actuele toestellen ca. 22% lichter in 
gewicht. Minder grondstoffen zijn nodig en 
het aandeel recycling wordt verminderd. 
Lichtere televisies hebben minder energie 
nodig bij het transport en dat is goed voor 
het milieu. Bovendien is het ons gelukt om 
48% materiaal bij verpakkingen te besparen 
en hebben wij de omvang van de gedrukte 
gebruiksaanwijzing weten te reduceren van 
192 naar 80 bladzijden. Daarbij gaat geen 
informatie verloren, een uitgebreide hand-
leiding is te vinden op internet of wordt 
desgewenst per post toegestuurd. Alleen al 
daardoor besparen wij de uitstoot van 1.669 
ton kooldioxyde en het papier van 25.000 
bomen per jaar. Ook konden wij de recycling- 
inspanning verminderen door het aantal 
handeling bij demontage met 25% te 
verminderen.

 ToT 65% mINdEr STroomVEr-  
 BruIK 

Onze nieuwe led-televisies sparen iedere 
dag energie. In vergelijking met de modellen 
van 2008 konden wij door het gebruik van 
leds het opnamevermogen met circa een 
kwart verminderen. Een speciale folie in 
het beeldscherm zorgt voor een hoger 
rendement van het licht, zodat de helderheid 
ondanks de besparing behouden blijft. 
Onze nieuwe beeldmodus AutoView stelt de 
beeldparameters automatisch in. De reductie 
van de helderheid bij donker omgevingslicht 
(als u ’s avonds televisie kijkt) bespaart tot 
wel 52% energie extra. En dat allemaal bij 
een hogere beeldkwaliteit en een verbeterd 
comfort.

 

 ENErGIELABEL

Vanaf 30 november 2011 moeten verkopers 
van televisies verplicht het energieverbruik 
melden (energielabel). Toshiba begroet dit 
initiatief en heeft ter ondersteuning hiervan 
vroeger dan noodzakelijk de benodigde 
informatie aan de consumenten ter beschik-
king gesteld. (Afb. 59)

mILIEu

Afb. 59: voorbeeld van een energielabel
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Model ZL2G ZL1G YL875G WL863G VL863G UL875G TL838/868G
Pagina catalogus 22 26 30 34 38 42 46
Beeld
Beeldschermgrootte (diagonaal) in cm (inch) 140 (55") / 107 (42") 140 (55") 140 (55") / 117(46") / 107(42") 140 (55") / 117(46") / 107(42") 119 (47") / 107 (42") 117 (46") / 107 (42") / 94 (37") / 81 (32") 117 (46") / 102 (40") / 81 (32")
Backlight-technologie LED TV Pro LED 512 Pro LED 32 Pro LED 32 LED TV LED TV LED TV
Active Motion Rate / frame-interpolatie 800 AMR 800 AMR 800 AMR 800 AMR 400 AMR 200 AMR AMR
Dynamische contrastverhouding 9.000.000:1 9.000.000:1 7.000.000:1 7.000.000:1 7.000.000:1 4.000.000:1 5.000.000:1
Resolutie Quad Full HD, 3840 x 2160 Full HD, 1920x1080 Full HD, 1920x1080 Full HD, 1920x1080 Full HD, 1920x1080 Full Hd, 1920 x1080 Full HD, 1920 x 1080
Geluid
Dolby-technologie Dolby Digital Plus, Dolby Volume Dolby Digital Plus, Dolbe Volume Dolby Digital Plus, Dolby Volume Dolby Digital Plus, Dolby Volume Dolby Digital Plus, Dolby Volume Dolby Digital Plus, Dolby Volume Dolby Digital Plus

Geluidsuitvoer (RMS) 2 x 10W 2x13W (hoofdluidspr.) + 2x7W (hoge tonen) 2 x 10W 2 x 10W 2x10W (plus 1x10W subwoofer) 2 x 10W 2 x 10W
Comfort / inrichting
Cevo Engine • • • • - - -
Auto Calibration • • • • • • -
Resolution+ • • • • • • -
3D-technologie 3D zonder bril 3D Full HD 3D Full HD 3D Full HD Polarisatiefilter-3D-technologie (passief) - 3D Full HD
2D>3D conversie / 3D depth control •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• - - -
3D Resolution+ • • • • • - -
Intelligent 3D/ Intelligent 3D+ •	/	• •	/	• •	/	• •	/	• •	/	-	 - -
Teletekst • • • • • • •
Kloktijd / Timer • • • • • • •
Elektronische programmagids 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Digitale ruisreductie • • • • • • •
Personal TV • • •	(incl. gezichtsherkenning) • (incl. gezichtsherkenning) • •	(incl. gezichtsherkenning) -
Automatisch uitschakelen • • • • • • -
REGZA-link (HDMI-CEC) • • • • • • -
Hotel / Clone modus • • • • • • •
SMART-TV
Toshiba Places • • • • • • •
USB-video-recording (incl. TimeShift) • • • • - • -
Toshiba Apps Connect • • • • • • -
Aanwezigheidssensor voor Eco-functie • • • -
WLAN (ondersteuning adapter) ingebouwd ingebouwd ingebouwd ingebouwd WLAN Ready ingebouwd WLAN Ready
Compatibel met Windows 7 • • • • • • -
HbbTV • • • • • • •
DLNA • • • • • • •
Expert instellingen
Hollywood modus 1 & 2 (dag/nacht modus) • • • • • • •
3D-kleurmanagement • • • • • • •
Grijswaardencorrectie • • • • • • -
Gamma-instelling • • • • • • •
RGB-filter • • • • • • -
Ingebouwd universeel testbeeld • • • • • • -
Omschakelen 601/709 kleurdecoding • • • • • • -
Copy to All inputs • • • • • • -
HDMI-informatie • • • • • • -
Design
Jacob Jensen Design - - (55",	46")	•	/	(42")	nee (55",	46")	•	/	(42")	nee - - -
Kleur rand: hoogglans zwart antraciet (55", 46") aluminium: zilver, geborsteld (55", 46") aluminium: zwart, gezandstraald hoogglans zwart rand: hoogglans zwart zwart in look geborsteld aluminium

steunvoet: chroom   (42") zilver, geborsteld (42") zwart, gezandstraald steunvoet: glas, zilvergrijs
Ontvangst / uitzending
Analoge tuner • • • • • • •
Ontvangst digitale signalen (DVB) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD) TL838G: DVB-T/C (MPEG4/HD)

TL868G: DVB-T/C/S/S2 (MPEG4/HD)
Common Interface-type CI+ CI+ CI+ CI+ CI+ CI+ CI+
Aansluitingen
HDMI 4 4 4 4 4 4 4
USB 2 2 2 2 2 2 2
Componenteningang • • • • • • •
Composietingang • • • • • • •
Digitale audio-uitgang • • • • • • •
PC-ingang (D-Sub) • • • • • • •
Scart • • • • • • •
Hoofdtelefoon • • • • • • •
Netwerkaansluiting (LAN) • • • • • • •
Voeding
Voltage 220-240V - 50/60Hz 220-240V - 50/60Hz 220-240V - 50/60Hz 220-240V - 50/60Hz 220-240V - 50/60Hz 220-240V - 50/60Hz 220-240 V / 50-60 Hz
Energieverbruik EN62087 - thuisgebruik (in Watt) * (55") 181,9 (55") 122 (55") 122 (47") 163 (46") 101 TL838 (46") 81 / TL868 (46") 81

(46") 102,8 (46") 102,8 (42") 163 (42") 94 TL838 (40) 75 / TL868 (40") 75
(42") 105,5 (42") 105,5 (37") 72,4 TL838 (32") 56 / TL868 (32") 56

(32") 66,5
Energieverbruik EN60107 - max. vermogen (in Watt) * (55") 265 (55") 184 (55") 184 (47") 114,8 (46") 151 TL838 (46") 134 / TL868 (46") 144

(46") 152 (46") 152 (42") 115 (42") 139 TL838 (40) 113 / TL868 (40") 123
(42") 140 (42") 140 (37") 111 TL838 (32") 91 / TL868 (32") 101

(32") 107
Energieverbruik standby (in Watt) * 0,24 0,2 0,2 0,3 (46", 42": 0,2) (37", 32": 0,3) 0,3
Milieueigenschappen
EU-Ecolabel * * • • • • •
Energielabel * (55": C) (55", 46": B) (42": C) (55", 46": B) (42": C) (47": B) (42": C) (46", 42", 37": B) (42": C) (46": A) (40", 32": B)
Afmetingen in mm (B x H x D)
met steunvoet * (55") 1292 x 916 x 335 (55") 1265 x 844 x 356 (55") 1265 x 844 x 356 (47") 1127 x 747 x 316 (46") 1078 x 726 x 287 (46") 1056 x 704 x 287

* (46") 1067 x 724 x 288 (46") 1067 x 724 x 288 (42") 1014 x 648 x 320 (42") 989 x 675 x 287 (40") 923 x 629 x 240
(42") 1015 x 695 x 288 (42") 1015 x 695 x 288 (37") 873 x 590 x 258 (32") 735 x 524 x 240

(32") 752 x 526 x 258
zonder steunvoet * (55") 1292 x 850 x 50 (55") 1265 x 765 x 27,2 (55") 1265 x 765 x 27,2  (47") 1127 x 682 x 28,9 (46") 1978 x 657 x 35,8 (46") 1056 x 636 x 57

* (46") 1067 x 653 x 27,2 (46") 1067 x 653 x 27,2  (42") 1014 x 619 x 32,7 (42") 989 x 607 x 35,8 (40") 923 x 562 x 57
(42") 1015 x 619 x 32,7 (42") 1015 x 619 x 32,7 (37") 875 x 541 x 35,8 (32") 735 x 457 x 57

(32") 752 x 473 x 35,8
Gewicht in kg
met steunvoet / zonder steunvoet * (55") 35,6/ 30,1 * * (47") 22/ 18,6 (46") 22,1/ 17,95 (46") 16,5 / 13,25

(42") 16,8/ 13,45 (42") 19,5/ 15,4 (40") 14,5/ 12,2
(37") 14,5/ 11,3 (32") 10,5/ 8,2
(32"): 12,1/ 8,85

Accessoires
VESA-wandhouderstandaard 400 x 400 (M8) 400 x 400 (M8) 400 x 400 (M8) 400 x 400 (M8) 400 x 400 (M8) (32", 37") 200 x 200 (M6) (46"/ 40") 400 x 400 (M8)

(42", 46") 400 x 400 (M8) (32") 200 x 200 (M8)

Afstandsbediening CT-90394   CT-90378 CT-90378 CT-90378 CT-90358 CT-90382 CT-90388 * 
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Model RL838G DB833G DL833/834G HL833/834G EL833/834G LV833G AV833/834G
Pagina catalogus 50 54 58 62 66 70 74
Beeld
Beeldschermgrootte (diagonaal) in cm (inch) 102 (40“) / 81 (32“) 107 (42“) / 81 (32“)  80 (32“) / 66 (26“) / 55 (22“) / 47 (19“)   107 (42“) / 81 (32“)  80 (32“) / 66 (26“) / 55 (22“) / 47(19“) 102 (40“), 80 (32“) 81 (32“)
Backlight-technologie LED TV LED TV LED TV LED TV LED TV LCD TV LCD TV 
Active Motion Rate / frame-interpolatie 100 AMR 100 AMR 100 AMR 100 AMR 100 AMR 50 Hz 50 Hz
Dynamische contrastverhouding 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1 45 - 50.000:1 30.000:1
Resolutie Full HD, 1920 x 1080 Full HD, 1920 x 1080 HD Ready,1366 x 768 Full HD, 1920 x 1080 HD Ready, 1366 x 768 Full HD, 1920 x 1080 HD Ready, 1366 x 768
Geluid
Dolby-technologie Dolby Digital Plus Dolby Pulse Dolby Digital Plus Dolby Pulse (32“, 26“) Dolby Pulse Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus

(19“, 22“) Dolby Digital Plus
Geluidsuitvoer (RMS) 2 x 10W (42“: 2x7W) (32“: 2x5W) (32“, 26“: 2 x 5W) (22“, 19“: 2 x 2,5W) (42“: 2 x 7W) (32“: 2 x 5W) (32“, 26“: 2 x 5W)(22“, 19“: 2 x 2,5W) (40“: 2 x 7W) (32“: 2 x 5W) 2 x 5W
Comfort / inrichting
Cevo Engine - - - - - - -
Auto Calibration - - - - - - -
Resolution+ - - - - - - -
3D-technologie - - - - - - -
2D>3D conversie / 3D depth control - - - - - - -
3D Resolution+ - - - - - - -
Intelligent 3D/ Intelligent 3D+ - - - - - - -
Teletekst • • • • • • •
Kloktijd / Timer • • • • • • •
Elektronische programmagids 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen 8 dagen
Digitale ruisreductie • • • • • • •
Personal TV - - - - - - -
Automatisch uitschakelen • • • • • • •
REGZA-link (HDMI-CEC) • • - • - • -
Hotel / Clone modus • • • • • • •
SMART-TV
Toshiba Places • - - - - - -
USB-video-recording (incl. TimeShift) - - - - - - -
Toshiba Apps Connect - - - - - - -
Aanwezigheidssensor voor Eco-functie - - - - - - -
WLAN (ondersteuning adapter) WLAN Ready - - - - - -
Compatibel met Windows 7 - - - - - - -
HbbTV • - - - - - -
DLNA • - - - - - -
Expert instellingen
Hollywood modus 1 & 2 (dag/nacht modus) • - - - - - -
3D-kleurmanagement • - - - - - -
Grijswaardencorrectie - - - - - - -
Gamma-instelling • - - - - - -
RGB-filter - - - - - - -
Ingebouwd universeel testbeeld - - - - - - -
Omschakelen 601/709 kleurdecoding - - - - - - -
Copy to All inputs - - - - - - -
HDMI-informatie - - - - - - -
Design
Jacob Jensen Design - - - - - -
Kleur titanium-zilver in look hoogglans zwart DL833 (hoogglans zwart) HL833 (hoogglans zwart) EL833 (Hoogglans zwart) Hoogglans zwart AV833 (Hoogglans zwart)

geborsteld aluminium DL834 (hoogglans wit) HL834 (hoogglans wit) EL834 (Hoogglans wit) AV834 (Hoogglans wit)
Ontvangst / uitzending
Analoge tuner • • • • • • •
Ontvangst digitale signalen (DVB) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD) DVB-T/C (MPEG4/HD)

Common Interface-type CI+ CI+ CI+ CI+ CI+ CI+ CI+
Aansluitingen
HDMI 3 2 2 2 2 2 2
USB 1 1 1 1 1 1 1
Componenteningang • • (19“/22“) - / (26“/32“) • • (19“/22“) - / (26“/32“) • • •
Composietingang • • (19“/22“) via SCART / (26“/32“) • • (19“/22“) via SCART / (26“/32“) • • •
Digitale audio-uitgang • • • • • • •
PC-ingang (D-Sub) • • • • • • •
Scart • • • • • • •
Hoofdtelefoon • • • • • • •
Netwerkaansluiting (LAN) • • (voor BD-player) - - - - -
Voeding
Voltage 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz 220-240 V / 50-60 Hz
Energieverbruik EN62087 - thuisgebruik (in Watt) (40“) 62 (42“) 87,2 (32“) 44,96 (42“) 80,5 (32“) 47,3 (42“) 101,5 (32“: 68,5)

(32“) 50 (32“) 57,1 (26“) 32,96 (32“) 50,5 (26“) 40,9 (32“) 68,9
(22“) 29,04 (22“) 25,4
(19“) 19,57 (19“)16,6

Energieverbruik EN60107 - max. vermogen (in Watt) (40“) 89 (42“) 158 (32“) 135 (42“) 141 (32“)  83 (42“) 224 (32“: 137)
(32“) 71 (32“) 108 (26“) 65 (32“) 90 (26“) 77 (32“) 121

(22“) 45 (22“) 45
(19“) 40 (19“) 40

Energieverbruik standby (in Watt) 0,3 0,2 0,3 0,2
(32“: 0,19) (26“: 0,17) (22“: 0,35) (19“: 
0,33)

0,2 0,2

Milieueigenschappen
EU-Ecolabel • • • • • • •
Energielabel (40“: A) (32“: B) (42“, 32“: B) (32“, 26“, 22“: B) (19“: A) (42“, 32“: B) (32“, 26“, 22“: B) (19“: A) (40“, 32“: C) (32“: C)
Afmetingen in mm (B x H x D)
met steunvoet (40“) 923 x 618 x 194 (42“) 1070 x 677 x 238 (32“) 778 x 524 x 203 (42“) 1070 x 677 x 238 (32“) 769,9 x 540 x 198,6 (40“) 977,5 x 678,6 x 272 (32“: 785,6 x 558,2 x 233)

(32“) 735 x 497 x 172 (32“) 770 x 542 x 201 (26“) 648 x 452 x 180 (32“) 770  x542 x 201 (26“) 643,3 x 467,7 x 180,8 (32“) 785,6 x 558,2 x 233
(22“) 530 x 378 x 159 (22“) 530 x 467 x 159
(19“) 462 x 337 x 159 (19“) 463 x 376 x 159

zonder steunvoet (40“) 923 x 562 x 57 (42“) 1070 x 630 x 45 (32“) 778 x 485 x 64 (42“) 1070 x 630 x 45 (32“) 769,9 x 494,8 x 45 (40“) 977,5 x 629,6 x 91,5 (32“: 785,6 x 510,9 x 86,3)
(32“) 735 x 457 x 57 (32“) 770 x 495 x 45 (26“) 648 x 414 x 50 (32“) 770 x 495 x 45 (26“) 643,3 x 419,7 x 45 (32“) 785,6 x 510,9 x 86,3

(22“) 530 x 341 x 55 (22“) 530 x 341 x 35
(19“) 462 x 302 x 54 (19“) 463 x 302 x 34,8

Gewicht in kg
met steunvoet / zonder steunvoet (40“) (42“) 15,5/ 14,5 (32“) 11,5 / 10,1 (42“) 15/ 13,6 (32“) 9,53/ 8,47 (40“) 16,5/ 15,11 (32“: 10/ 8,95)

(32“) (32“) 11,5/ 10,1 (26“) 6,5 / 5,7 (32“) 10/ 9 (26“) 6,17/ 5,34 (32“) 10/ 8,95
(22“) 4,3 / 3,9 (22“) 4,6/ 3,9
(19“) 4,1 /  3,8  (19“) 4/3,4

Accessoires
VESA-wandhouderstandaard (40“) 400 x 400 (M8) (32“) 200 x 100 (M4) (42“) 400 x 200 (M6) (32“) 200 x 200 (M6) (40“: 400 x 200 (M6) 200 x 200 (M6)

(32“) 200 x 200 (M8) (26“) 100 x 100 (M4) (32“) 200 x 200 (M6) (26“) 200 x 100 (M4) (32“: 200 x 200 (M6)
(22“) 75 x 75 (M4) (22“) 75 x 75 (M4)
(19“) 75 x 75 (M4) (19“) 75 x 75 (M4)

Afstandsbediening CT-90386 CT-8022 CT-8023 CT-90326 CT-90326 CT-90326 CT-90326 * 
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ToSHIBA 42/43BLu-rAY dISC SpLErErS / dVd-SpELErS

Model BDX1250KE BDX2250KE BDX3200KE SD5010KE SD3010KE SD1010KE RDXV50KF SDP95DTWE SDP75DTWE SDP75SWE
Pagina catalogus 84 84 83 85 85 85 86 87
Apparaat • • • • • • • - -
Dvd-video-speler • • • - - - - - - -
Blu-ray-disc-player - - • - - - - - - -
3D Blu-ray-disc-player - - - - - - - • • -
Portable dvd-video-speler - - - - - - • - - •
Dvd-recorder - - - - - - 160GB - - -
HDD capaciteit - - - - - - • - - -
HDD/dvd/video-combinatie - - - - - - • - - -
NICAM STEREo (VHS) - - - - - - 4+2 - - -
Video- en audiokoppen -
Compatibiliteit • • • • • • • • •
CD-audio • • • • • • • • • •
Video-CD 2.0 • • • • • • • • • •
SVCD - - • • • • • • • •
DivX® weergave • • • - - - - - - •
Xvid • • • - - - - - - -
DivX-HD® weergave • • • - - - - - - -
MKV • • • - - - - - - -
AVCHD (H.264 profiel) • • • • • • • • • -
CD-R • • • • • • • • • •
CD-RW • • • • • • • • • •
Dvd-R • • • • • • • • • •
Dvd-RW • • • • • • • • • •
Dvd+R • • • • • • • • • •
Dvd+RW • • • • • • • • • •
Dvd video • • • - - - • - - •
Dvd VR formaat (-R/-RW, +R/+RW) • • • - - - - - - -
BD-RoM Ver 2.0 (profiel 2.0) • • • - - - - - - -
BD-R Ver 2.0 • • • - - - - - - -
BD-RE Ver 3.0 • • • - - - - - - -
BD-Live 2.0 - • - - - - - - - -
YouTube Leanback - - - • - - - - - -
Audio CD - MP3 conversie • • • • • • • • • •
MP3 - - - - - - - - - •
JPEG • • • • • • • • • •
HD JPEG • • • - - - - - - -
NTSC-weergave (dvd) • • • • • • • • • •
USB-weergave JPEG/MP3/DivX HD/MPEG4 JPEG/MP3/DivX HD/MPEG4
Geluid
3D Virtual Surround Sound - - - • • - - • • •
Dolby® Digital compatibel • • • • • • • - - -
DTS® compatibel - - • • • • • - - -
Dolby® Digital Plus • • • - - - - - - -
Dolby® True HD • • • - - - - - - -
DTS® - HD (core) • • • - - - - - - -
Beeld
DLNA - • - - - - - - - -
Picasa - • - - - - - - - -
1080p/24 output • • • - - - - - - -
480p - 576p - 720p - 1080p Upscaling • • • • • - • - - -
PAL Progressive Scan • • • - - - • - - -
Digitale ruisreductie (DNR) • • • - - - • - - -
Elektronische programmagids (DVB-T) - - - - - - • - - -
Deep Color • • • - - - - - - -
xv Color • • • - - - - - - -
Slow Motion • • • • • • • • • •
Zoom • • • • • • • • • •
Schermafmeting (cm) - - - • • • • • • 18
Resolutie (pixels) - - - - - - - 23 18 480 x 234
Maximale opnametijd DVD/HDD (uren) - - - - - - - 640 x 234 480 x 234 -
Simultaan opnemen en afspelen - - - - - - 272/8 - - -
VPS/PDC - - - - - - HDD - - -
Auto Digital Tracking - - - - - - • - - -
Digitale tuner (DVB-T) - - - - - - • - - -
Analoge tuner (kabel) - - - - - - • • • -
Kaartlezer - - - - - - • - -
SD •
SD-HD - - - - - - - - - •
Aansluitingen - - - - - - - - -
2 kanaals audio analoog •
Digital Audio coaxiaal - - • • • • • • • -
Componentenuitgang - - - - - - - - - -
Composietvideouitgang • • • • • • • •
AV In-/uitgang - - - - - - • - - -
SCART - - • • • • - • • -
PC-invoer - - - - - - - - - -
Hoofdtelefoon - - - 1 1 1 2 - - 2
DV input - - - - - - - - - -
HDMI® output met 1080i / 1080p - - - - - - - - - -
REGZA-Link (HDMI-CEC) - - - - - - - 2 2 -
Ethernet RJ45 - - - - - - • - - -
USB poort • (1.4) •  (1.4) •  (1.4) •|• •|• - •|• - - -
Voeding • • • • - - - - -
Voltage • • • - - - - - - 100-240V (50/60 Hz)
Energieverbruik standby - - - - - - - - - <1 W
opgenomen vermogen *
Aantal uren weergave accu • • • • - - • - - 3,5
Behuizing
Afmetingen: breedte/hoogte/diepte (mm) 220-240V (50/60 Hz) 220-240V (50/60 Hz) 220-240V (50/60 Hz) 100-240V (50/60 Hz) 100-240V (50/60 Hz) 100-240V (50/60 Hz) 220-240V (50/60 Hz) 100-240V (50/60 Hz) 100-240V (50/60 Hz) 200/41/165
Gewicht (kg) <1W <1W <1W <1 W <1 W <1 W < 1 W <1 W <1 W 0,89
Kleur 15W 15W 18W 10 W 10 W 10 W 48 W TBC TBC weiss
Battery Lifetime (h) - - - - - - - 6 3,5
Cabinet
Dimensions: Width/Depth/Height (mm) 360 x 38.5 x 200 360 x 200 x 38.5 430 x 207 x 42.5 430 x 209 x 43 330 x 209 x 43 330 x 209 x 43 435 x 388 x 99.5 245 x 41 x 189 200 x 165 x 41
Dimensions with Package: Width/ Depth/Height (mm) 415 x 299 x 85 415 x 299 x 85 493 x 298 x 98 475 x 270 x 85 395 x 296 x 86 395 x 296 x 86 575 x 475 x 210 310 x 260 x 160 260 x 215 x 185
Weight in kg (without/ with Package) TBC TBC 1,52/ 2,35 1,28/ 2,0 1,25/ 1,88 1,24/ 1,95 5,8/ 7,6 1,3/ 2,6 0,89/ 2,2
Color zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart wit wit
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Megami B.V.
Lorentzweg 7
5482 TP Schijndel
Tel. (073) 7676111

 
www.toshiba.nl
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sales@megami.nl 
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