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OLED55C16LA LG
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Categorie: Televisie
Merk:

LG

Model:

OLED55C16LA
8 806091 153975 >

€ 1.799,00

€ 1.699,00
MET CASHBACK: -€

100=€ 1.599,00
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BESCHRIJVING

LG OLED TV is een lust voor het oog. Zelfoplichtende pixels zorgen voor een werkelijk spectaculaire
beeldkwaliteit en een hele reeks design mogelijkheden, terwijl de nieuwste geavanceerde technologieën
helpen om een ongekend niveau van verwondering te bieden. Dit is alles wat je leuk vindt aan tv - op
alle manieren beter.
LG OLED TV levert elke keer dat je kijkt een geweldige prestatie dankzij het ongelooflijk scherpe beeld.
En met perfect zwart en 100% kleurechtheid zie je films zoals ze bedoeld zijn.
Toegang tot Disney+, de Apple TV-app, Netflix en zo veel meer. Kies zelf uit de nieuwste films, tv-shows,
documentaires, sport en meer, je vindt dit alles op één plek.
Dolby Vision IQ past op intelligente wijze de beeldinstellingen aan op basis van de inhoud en de
omgeving, terwijl Dolby Atmos multidimensionaal surround-geluid levert - een krachtige combinatie die
adembenemende cinematografische resultaten oplevert.
FILMMAKER MODE™ schakelt het afvlakken van bewegingen uit met behoud van de originele
beeldverhoudingen, kleuren en beeldsnelheden. Hiermee wordt de oorspronkelijke visie van de regisseur
nauwkeurig weergegeven, zodat je de film beleeft zoals hij bedoeld was.
LG's eigen dynamisch bereik-technologie, HDR 10 Pro, past de helderheid aan om kleuren te verbeteren,
elk klein detail te onthullen, en levensechte helderheid te brengen in elk beeld - het versterkt ook
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reguliere HDR-content. Nu zullen al je favoriete films en programma's van begin tot eind levendiger en
helderder zijn.
LG OLED TV geeft je een voorsprong met een snelle respons, de nieuwste gamefuncties en een
120Hz-scherm voor een vloeiende game-ervaring. Dit is de ultieme tv voor je gaming setup.
LG blijft samenwerken met toonaangevende bedrijven om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke
gaming-ervaring krijgt. We zijn een samenwerking aangegaan met NVIDIA en AMD om LG OLED TV de
enige G-SYNC en AMD FreeSync™ Premium gecertificeerde tv te maken. We werken ook samen met
AMD FreeSync. Bovendien hebben we onze krachten gebundeld met Xbox om het volledige potentieel
van next-gen gaming te ontketenen, door de officiële tv-partner te worden van de Xbox Series
X-console. Combineer dit alles met de verbluffende beeldkwaliteit en ultrasnelle responstijden van OLED
en je haalt gegarandeerd het maximale uit je games, elke keer dat je speelt.
LG OLED TV's hebben een reactietijd van 1 ms, terwijl de ondersteuning voor VRR, ALLM en eARC
voldoet aan de nieuwste HDMI 2.1-specificaties. Deze functies maken snel bewegende inhoud in hogere
resolutie en vloeiende, gesynchroniseerde graphics mogelijk, waardoor je een levensechte ervaring krijgt
en meer kans hebt om te winnen.
Game Optimizer brengt al je spelinstellingen op één plek. Het beeld wordt automatisch aangepast om de
graphics te optimaliseren, ongeacht het type spel dat je speelt. Je kunt ook zowel NVIDIA G-SYNC- als
AMD FreeSync-technologieën inschakelen, zodat al je games helderder en vloeiender zijn met minder
vertraging, haperen en tearing.
LG OLED TV toont elke sport in al zijn realisme. Snelle acties met vloeiende bewegingen, dit betekent dat
toeschouwer zijn nog nooit zo spectaculair is geweest.Je zit nu op de eerste rij bij alle grootste en beste
sportevenementen.
Geavanceerde motion handling-technologie vermindert bewegingsonscherpte voor vloeiendere acties en
een duidelijkere kijkervaring. Wees getuige van de snelle en subtiele details van elke actie.
Sport Alert informeert je voor, tijdens en na de wedstrijd. Je hoeft nooit meer bang te zijn dat je de grote
wedstrijden van je favoriete teams mist, zelfs niet wanneer je iets anders bekijkt.
Sluit eenvoudig Bluetooth-luidsprekers aan voor een echte draadloze surround sound-ervaring. Alle actie
klinkt rijker en realistischer en brengt de sfeer van het grote spel naar je huiskamer.

SPECIFICATIES
Aansluitingen

Afspeelmogelijkheden

Aantal
HDMI-ingangen
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Smart TV

Ja

Smart TV platform

LG WebOS
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Aantal optische
uitgangen

1

Aantal USB-poorten

3

CI+ ingang

Ja

Hoofdtelefoonaansl

Ja
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uiting
Netwerkaansluiting

Ja

Algemeen

Audio

Type TV

OLED

Bediening

Surroundformaten

DTS, Dolby Digital,
Dolby Atmos

Uitgangsvermogen
(totaal)

40 W

Connectiviteit

Afstandsbediening

Ja

Energieverbruik

Bluetooth

Ja

Miracast

Ja

Wi-Fi

Ja

Fysieke kenmerken

Energieklasse

G

Breedte

122,8 cm

Energieverbruik in
HDR-modus per
1000u

171 kWh

Diepte (met
tafelvoet)

25,1 cm

Hoogte

70,6 cm

Energieverbruik in
SDR-modus per
1000u

106 kWh

Hoogte (met
tafelvoet)

73,8 cm

Kleur

Wit

VESA montage

Ja

VESA-standaard

300 x 200 mm

Scherm

TV-tuners

Beelddiagonaal
(cm)

139 cm

Beelddiagonaal

55 inch
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Ether (DVB-T2)

Ja

Satelliet (DVB-S2)

Ja
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(inch)
Curved TV

Nee

HDR-ondersteuning

Ja

Schermresolutie

3840 x 2160 (Ultra
HD 4K) pixels
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