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ROZŽIARTE VÁŠ DOMOV FARBAMI 
...s televízormi Hyundai so štyrmi vymeniteľnými rámikmi

Tiež by ste sa chceli  po príchode domov cítiť  veselo a plní  energie? Hovorí sa, že farby 
výrazne vplývajú na náladu, no človek si to pritom často krát ani neuvedomuje. Doprajte 
vášmu interiéru trošku farebnosti! Nahraďte teraz monotónne čiernosivé odtiene sviežimi 
farbami. Ideálnymi doplnkami, ktoré rozžiaria váš domov, sú LED televízory Hyundai Línie 
945 so štyrmi vymeniteľnými rámčekmi - zeleným, modrým, bielym a červeným. 

V čom spočíva jedinečnosť televízorov Hyundai Línie 945? 

Odpoveďou  sú štyri  pribalené farebné 
rámiky,  ktoré  vymeníte  jedným 
jednoduchým  zacvaknutím.  A tak 
môžete  za  krátky  okamih  premeniť 
klasický  biely  televízor  v módnu 
záležitosť  v podobe  trendovej  zelenej, 
modrej, či červenej farby.  

Dizajnový televízor  ponúka  dokonalý 
obraz, a to vďaka  vysokému rozlíšeniu 
Full  HD.  Výbornú  kvalitu  obrazu  si 
užijete aj pri pohľade z bočných uhlov. 

Podporuje  tiež  nadštandardné  funkcie  Timeshift  a Record  Ready.  „Zatiaľ  čo  Timeshift  
umožňuje  sledovanie  televíznych  programov  s časovým  posunom,  Record  Ready  zas  
nahrávanie na externý hard disk alebo flash disk,“ vysvetľuje Mgr. Bohuslav Komín, zástupca 
značky Hyundai na Slovensku. 

Zároveň oceníte aj jednoduché ovládanie. Televízor má DVB-T 
a DVB-C  zabudovaný  digitálny  tuner.  DVB-C  je  príjem 
digitálneho televízneho vysielania zo siete  káblových televízií. 
Prístroj s DVB-C sa jednoducho pripojí na kábel poskytovateľa 
káblovej  televízie.  Príjem DVB-C prináša  spotrebiteľovi  širšiu 
ponuku televíznych programov a navyše obraz vo vyššej kvalite 
vďaka tienenej kabeláži odolnej voči vonkajším ruchom.

Hyundai Línia 945 sa ponúka v dvoch uhlopriečkach - 60 cm 
a 56 cm.  Vďaka svojim rozmerom je ideálnym doplnkom do 
kuchyne, spálne, či detskej izby. Okrem sledovaniu digitálneho 
vysielania  je  možné  televízor  využiť  aj  ako  multimediálny 
rekordér  na  nahrávanie  a prehrávanie  filmov,  videí,  hudby 
a fotografií.  Pre svoju farebnú rozmanitosť je tento televízor 
obľúbený v detských izbách aj ako monitor.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabelov%C3%A1_televize


Cenové kategórie (dostupné na hej.sk):
Hyundai Línie 945 (uhlopriečka 60 cm), 219,50 € 
Hyundai Línie 945 (uhlopriečka 56 cm), 183,90 € 

Zaujímavosť: 
Vďaka unikátnemu dizajnu a funkčnosti bola TV 
ocenená prestížnym českým odborným časopisom 
Stereo & Video.

Viac technických informácií nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Vizuály v tlačovej kvalite na: ftp://mail.prpoint.cz/HP_Tronic/Hyundai%20945%20Linie/

O HYUNDAI
Značka  Hyundai  sa v Európe spája predovšetkým s  automobilmi,  no pod touto značkou zákazníci  
nájdu aj širokú škálu elektroniky a domácich spotrebičov. V kategórií LED TV sa Hyundai špecializuje  
na stredné a menšie uhlopriečky, či už ide o internetové SMART TV, 3D TV, TV so zabudovaným DVD 
prehrávačom,  alebo  TV  s farebnými  vymeniteľnými  rámčekmi.  Zo  spotrebnej  elektroniky  ponúka  
satelitné  a  DVB-T  prijímače,  audio  systémy,  autorádia,  prenosné  DVD  prehrávače,  fotorámiky  
a meteostanice.  Samostatný modelový rad tvoria Hyundai Retro Style, prehrávače v retro dizajne.  
Pod značkou Hyundai ďalej nájdete malé i veľké domáce spotrebiče, ako sú kuchynské spotrebiče,  
vysávače,  výrobky  pre  starostlivosť  o  telo,  vínotéky,  chladničky,  umývačky  a  práčky.  Výrobky  
HYUNDAI  sa  vyznačujú  tým,  že  za  rozumnú  cenu  prinášajú  svojim  zákazníkom pestrú  ponuku,  
exkluzívny dizajn a zodpovedajúcu kvalitu. 

Pre viac informácií prosím kontaktujte agentúru PR.Konektor :
Petra Vašová, petra.vasova@prkonektor.sk, tel.: +421 254 412 192, mob.: +421 911 269 368

TV HYUNDAI LÍNIE 945
 DVB-T (MPEG2/MPEG4), DVB-C – 

zabudovaný digitálny tuner 
s podporou EPG

 RECORD READY – možnosť 
nahrávať digitálne vysielanie 
na HDD alebo Flash Disk

 TIMESHIFT – sledovanie 
programov s časovým posunom

 Podpora formátov JPEG, MP3, 
MKV, AVI, MPG, MP4, XviD

 USB, HDMI, PC vstup, VGA 

 Súčasť balenia = 4 farebné rámiky

 Uhlopriečky 56 cm a 60 cm

ftp://mail.prpoint.cz/HP_Tronic/Hyundai%20945%20Linie/
http://www.hyundai-electronics.cz/

