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Πρώτης τάξης από κάθε 
άποψη.
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Θα θέλαμε να σας 
διευκολύνουμε να 
αποφασίσετε  
υπέρ των προϊόντων μας.
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VISION  - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED/LCD  Σελίδες 14–23 

Φωτογραφία: Hülsta, D-48702 Stadtlohn, www.huelsta.com

Η ικανοποίηση των πελατών είναι αρκετά εύκολη υπόθεση. Αρκεί να ξέρεις τι θέλουν και χρειάζονται και να 
ανταποκρίνεσαι με κάθε και οποιονδήποτε τρόπο. Και εμείς κάνουμε ακριβώς αυτό. 

Οι πελάτες μας θέλουν να έχουν επιλογές. Από μία μικρή Leemaxx ως την ιδανική δεύτερη τηλεόραση, έως ένα 
μοντέλο Fine Arts 55" με τεράστια ποικιλία δυνατοτήτων. Ή από μία αδιάβροχη συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3 έως μία 

ευρεία γκάμα ραδιοφώνων Internet - έχουμε ό,τι χρειάζεστε σε οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές.
 

Οι πελάτες μας θέλουν τεχνολογία αιχμής. Θα εκπλαγείτε από την τεχνολογία αιχμής που προσφέρουμε. 
Ενσωματωμένοι διπλοί δέκτες HD, υποδοχές CI Plus, πολλαπλές είσοδοι HDMI, πιστοποίηση DLNA, Οδηγοί Άνεσης 

φιλικοί προς τον χρήστη, τηλεοράσεις 3D και τηλεοράσεις Διαδικτύου (Web TV) κ.λπ. – διαθέτουμε ό,τι πιο τελευταίο 
υπάρχει στην οικιακή ψυχαγωγία.

Όλοι μας οι πελάτες επιμένουν στην ποιότητα. Κάθε μία συσκευή είναι υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένη να διαρκεί 
και εξαιρετικά εύχρηστη.  

Και αυτά με εξαιρετική απόδοση τιμής προς αξία.

Ανεξάρτητα από το λόγο που επιλέγετε τα προϊόντα μας, θα διασφαλίσουμε ότι έχετε πάρει τη σωστή απόφαση.

Για καλό λόγο, Grundig



Οι καινοτομίες μας στις 
τηλεοράσεις – 
ετοιμαστείτε για ό,τι καλύτερο 
στον τομέας της ψυχαγωγίας.
Η νέα γενιά τηλεοράσεων LED της Grundig θα σας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε πλήρως τόσο τις 
τρέχουσες, όσο και τις μελλοντικές επιλογές εξοπλισμού στον τομέα της ψυχαγωγίας. Οι νέες τηλεοράσεις Grundig, 
εξοπλισμένες με το σασί τηλεόρασης Digi TP και Digi SX της Grundig, διαθέτουν ενσωματωμένο  
διπλό δέκτη HD, πολλαπλές θύρες HDMI και υποδοχή CI Plus, καθώς και πολυάριθμες άλλες τεχνικές καινοτομίες. Η 
πλοήγηση στο επαναστατικό μενού χρήστη με τον Οδηγό Άνεσης είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη, δίνοντάς σας 
τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε διαισθητικά όλες τις σημαντικές ρυθμίσεις. 

Τεχνολογικές καινοτομίες όπως τηλεόραση 3D, SMART inter@ctive TV και HbbTV ήδη ορίζουν νέα πρότυπα: Στο 
μέλλον, η ψυχαγωγία σας και όλες οι λεπτομερείς πληροφορίες που χρειάζεστε θα προέρχονται κατευθείαν από το 
Internet - και περιστασιακά, ακόμα και σε ποιότητα 3D. Η εισαγωγή της πιστοποίησης DLNA, από την άλλη, έκανε τη 
ζωή πολύ πιο απλή κατά τη διαμόρφωση οικιακών δικτύων.

Όλες οι πιστοποιημένες συσκευές – ακόμα κι αυτές από διαφορετικούς κατασκευαστές – είναι πλήρως συμβατές σε 
ένα οικιακό δίκτυο. Αυτό καθιστά την τηλεόραση LED ένα όλο και πιο σημαντικό στοιχείο του οικιακού δικτύου σας. 
Οι λάτρεις της εκλεπτυσμένης αισθητικής θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τη γκάμα συσκευών της σειράς Fine Arts (σημαίνει 
Καλές τέχνες). Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η εκτεταμένη συλλογή διαφορετικών μεγεθών και 
χαρακτηριστικών του εξοπλισμού μας θα σας διευκολύνουν να βρείτε τη δική σας αγαπημένη συσκευή.
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Φωτογραφία: Hülsta, D-48702 Stadtlohn, www.huelsta.com



Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας όπισθεν φωτισμού 
LED:
• Φοβερός λόγος αντίθεσης
• Καταπληκτική αναπαραγωγή χρωμάτων
• Εξαιρετική οξύτητα εικόνας
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Λεπτό περίβλημα (Fine Arts 40", μόνο 37 χιλ.)
• Μεγάλη διάρκεια ζωής της οθόνης
Με την τεχνολογία αιχμής LED, μικρά LED είναι διατεταγμένα και  
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.

Εγγραφή USB της Grundig –  
γράψτε μια ταινία. Αφήστε 
την ταινία να παίξει.
Μετατρέποντας την τηλεόρασή σας LCD σε συσκευή USB εγγραφής 
βίντεο: μπορείτε να γράψετε ταινίες και να τις αναπαραγάγετε, και 
όλα αυτά χωρίς εξωτερική συσκευή εγγραφής DVD – αυτή είναι η 
εγγραφή USB. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια τηλεόραση LCD της 
Grundig με λειτουργίες εγγραφής USB, ένα κατάλληλο στικ USB ή 
έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Είτε θέλετε εγγραφή του τρέχοντος 
τηλεοπτικού καναλιού με ένα μόνο άγγιγμα, είτε μια προρυθμισμένη 
εγγραφή, είτε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης – πολλές τηλεο-
ράσεις LCD της Grundig σας δίνουν τη δυνατότητα να επωφεληθείτε 
από τα πλεονεκτήματα της εγγραφής USB. Για πρώτη φορά, αυτή η 
λειτουργία είναι ενσωματωμένη και στις νέες τηλεοράσεις LED με 
διαγώνιο οθόνης 22".
•   Απευθείας εγγραφή του ψηφιακού τηλεοπτικού καναλιού από 

δορυφορική ή καλωδιακή λήψη ή από λήψη DVB-T σε μονάδα στικ 
USB ή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο

•  Μπορούν να εγγραφούν ακόμα και εκπομπές περιεχομένου Full 
HD, και, στις τηλεοράσεις μας LED 3D, ακόμα και εκπομπές 3D που 
λαμβάνονται μέσω ψηφιακού σήματος.

•  Εγγραφή με άγγιγμα ενός κουμπιού, του κουμπιού εγγραφής στο 
τηλεχειριστήριο

•  Εκ των προτέρων προγραμματισμένη εγγραφή μέσω EPG ή 
χρονοδιακόπτη εγγραφής

•  Λειτουργία TimeShift (χρονικής μετατόπισης) για τηλεόραση με 
χρονοκαθυστέρηση

• Το εγγεγραμμένο περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί μόνον στην 
ίδια τηλεόραση LCD
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Όπισθεν φωτισμός LED – για ακόμα περισσότερη λαμπρότητα.
Η τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED είναι μια μοντέρνα έκδοση φωτισμού σε οθόνες LCD. Η Grundig χρησιμοποιεί την τεχνολογία “Edge LED” 
(LED Αιχμής), με μικρά LED που είναι διατεταγμένα και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης. Φωτίζουν ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης. Το 
αποτέλεσμα είναι μία απεικόνιση πιστή στην πραγματικότητα, σε λαμπερά χρώματα και με εξέχουσα αντίθεση. Η χρήση των LED σε τηλεοράσεις 
LCD μειώνει επίσης την κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπει στο περίβλημα αυτών των μοντέλων να είναι απίστευτα λεπτό. Ένα άλλο πλεονέ-
κτημα είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής των LED που χρησιμοποιούνται.

Η νέα, ενσωματωμένη  
μονάδα αναπαραγωγής 
πολυμέσων της Grundig με το πρότυπο 
DivX Plus HD.
Οι τηλεοράσεις LCD της Grundig με σασί Digi SX διαθέτουν μία ενσω-
ματωμένη μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων, πιστοποιημένη κατά 
το πρότυπο DivX Plus HD . Το DivX Plus HD είναι το νέο, τελευταίας 
τεχνολογίας πρότυπο για τη συμπίεση βίντεο HD. Πολλές πλατφόρμες 
βίντεο κατ’ απαίτηση χρησιμοποιούν ήδη το πρότυπο DivX Plus HD. 
Περιεχόμενο επί πληρωμή που προστατεύεται από τον κωδικό DivX 
DRM μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεοράσεις Grundig με πιστοποίηση 
DivX Plus HD. Οι μονάδες αναπαραγωγής πολυμέσων με πιστοποίηση 
DivX Plus HD έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

•  Μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες σε πολυάριθμες μορφές χρησιμο-
ποιώντας τη θύρα USB της τηλεόρασης.

•  Ακριβώς όπως τα DVD, οι ταινίες DivX Plus HD με το επίθεμα “mkv” 
περιέχουν δείκτες κεφαλαίων, υπότιτλους και πολλαπλά κανάλια 
ήχου.

•  Η μορφή “Ήχος AAC” που είναι ενσωματωμένη στο DivX Plus HD 
εξασφαλίζει εντυπωσιακό ήχο surround. 
Μπορείτε να απολαύσετε στο μέγιστο βαθμό αυτή την ηχητική 
εμπειρία, αν συνδέσετε την έξοδο ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης 
Grundig στο σύστημά σας home cinema.

•  Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε αυτόματες προβολές παρουσία-
σης, με μουσικό υπόβαθρο από αρχεία MP3 μέσω της θύρας USB 
της τηλεόρασής σας.

•  Φωτογραφίες σε κάθετη μορφή μπορούν να περιστραφούν με το 
δρομέα από το τηλεχειριστήριο.
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Full HD 1.920 x 1.080 
εικονοστοιχεία.  
Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων, τόσο πιο 
ευκρινής και πιο λεπτομερής είναι η ανάλυση της εικόνας. Με 1.920 
x 1.080 εικονοστοιχεία, η ποιότητα Full HD παρέχει την υψηλότερη 
ανάλυση εικόνας και την πιο φυσική αναπαραγωγή εικόνας. Οι εικόνες 
είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και εντυπωσιακά αληθινές χάρη στο 
φοβερό εφέ βάθους.

2.073.600 εικονοστοιχεία  
ή 6.220.800 έγχρωμα 
εικονοστοιχεία

1.049.088 εικονοστοιχεία

HD ready 1.366 x 768 Full HD 1.920 x 1.080

Τεχνολογία 200 Hz.
Η τεχνολογία 200 Hz μεγαλώνει κατά τέσσερις φορές τον αριθμό των 
εικόνων από 50 σε 200 πεδία ανά δευτερόλεπτο. Μπορούν επίσης να 
παραχθούν επιπλέον ενδιάμεσες εικόνες ανάμεσα σε δύο αρχικές 
εικόνες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πεδίο εμφανίζεται μόνον για περίπου 
πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικές 
εικόνες χωρίς θόλωμα με τέλεια ροής κίνηση ανά πάσα στιγμή.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν 50 πεδία ανά δευτερόλεπτο.  
Η τεχνολογία 200 Hz παράγει επιπλέον πεδία και τα ενθέτει ανάμεσα στις δύο 
αρχικές εικόνες. Αυτό προσφέρει εξαιρετικές εικόνες και εντελώς φυσική ροή 
κίνησης, για παράδειγμα σε αθλητικές σκηνές και σε ροή κειμένων στην οθόνη.

Motion Picture Improvement  
από την Grundig. 
Η νέα γενιά τηλεοράσεων με αισθητά πιο ευκρινείς εικόνες χωρίς 
τρέμουλο. Οι τηλεοράσεις της GRUNDIG με Motion Picture 
Improvement πάντα παρέχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αναπαραγω-
γής. Το πιο σύγχρονο υψηλής ταχύτητας chipset υπολογίζει επιπλέον 
ενδιάμεσες εικόνες και τις ενσωματώνει στις κατάλληλες φάσεις 
κίνησης. Έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή κίνησης και ξεχωριστή 
ποιότητα εικόνας για σκηνές με γρήγορη κίνηση. 

Χωρίς Motion Picture Improvement Με Motion Picture Improvement

Ευκρινείς εικόνες, ακόμα και με  
γρήγορη ακολουθία κίνησης

Θολή κίνηση

Dynamic Contrast Plus. 
Η αντίθεση της εικόνας είναι η σχέση ανάμεσα στην πιο φωτεινή και την 
πιο σκοτεινή περιοχή της εικόνας. Η νέα μας δυναμική βελτιστοποίηση 
της αντίθεσης εξασφαλίζει ότι η οθόνη πάντα εγγυάται 
την καλύτερη δυνατή αντίθεση για το περιεχόμενο της εικόνας. Και 
αυτό σημαίνει βάθος εστίασης με την καλύτερη δυνατή προσαρμογή.

Υψηλή αντίθεση με βαθιά μαύρα και  
ζωηρά χρώματα

Χαμηλή αντίθεση



DigiSXDigiSX DigiTPDigiTP

Σασί Digi TP και Digi SX – κάνουν 
εφικτή την εξαιρετική ποιότητα 
εικόνας και αυξάνουν την υψηλή 
άνεση χρήσης των τηλεοράσεων 
Grundig. 

Digi TP – η επόμενη γενιά εξαιρετικά επιτυχημένων σασί DIGI 
SX της Grundig. Και τα δύο παρέχουν τεχνολογία αιχμής και 
προσφέρουν στο χρήστη μια νέα ποιότητα των επιλογών εφαρμογών. 
Το Digi TP επιτρέπει επίσης πρόσβαση σε HbbTV, 
την νέα γενιά τηλεόρασης Διαδικτύου καθώς και σε δραματικά 
βελτιωμένη αναβάθμιση του κειμένου βίντεο (Videotext). Οι 
τηλεοράσεις Grundig εξοπλισμένες με το νέο σασί, μέλη της σειράς 
Fine Arts, παρέχουν υποδοχή CI Plus, εγγραφή USB, 2 θύρες 
USB και χειρισμό HDMI CEC, καθώς και πολυάριθμες άλλες 
καινοτομίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι συστήματα βελτίωσης εικόνας, 
επεξεργαστής ισχύος CPU 32-bit, έξοδος ψηφιακού ήχου και 8.000 
προεπιλογές καναλιών. Ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη είναι 
και η πλοήγηση του επαναστατικού μενού χρήστη με τον Οδηγό 
Άνεσης: όλες οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις μπορούν να γίνονται 
διαισθητικά.
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Comfort
GUIDE

Οδηγός Άνεσης για μεγαλύτερη άνεση.
Όλα τα νέα σασί της Grundig αποτελούν πρότυπα ως προς την άνεση του χρήστη. Επειδή ο Οδηγός Άνεσης της Grundig κάνει τη 
διαφορά στις νέες τηλεοράσεις Grundig με το σασί Digi TF, Digi SX και Digi TP. Η διεπαφή χρήστη έχει σχεδιαστεί εντελώς εκ νέου και η λειτουργία της 
έχει γίνει επαναστατική. Η υψηλή τεχνολογία είναι πλέον εντελώς απλή χάρη στις ευκολονόητες δομές μενού, έναν λογικό οδηγό χρήστη και γρήγορες και 
εύκολες ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος και αντίθεσης με τον “Οδηγό Άνεσης”. Ακόμα και όσοι φοβούνται την τεχνολογία θα βρεθούν σύντομα να 
απολαμβάνουν το χειρισμό της τηλεόρασης. Και τι είναι το τόσο ιδιαίτερο; Η ρύθμιση διαιρούμενης οθόνης δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη ενώ πα-
ρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται η εικόνα ανάλογα με την κάθε εισαγωγή τιμών στη μία πλευρά της οθόνης, να βλέπει την προηγού-
μενη κατάσταση στην άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται πλέον να βλέπετε στο εγχειρίδιο λειτουργίας για τη ρύθμιση της τηλεόρασης που θέλετε.

Ρυθμίσεις εικόνας
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Οικολογικές – οι ενεργειακά αποδοτικές τηλεοράσεις της 
Grundig.
Πόσο ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνει μία τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής ή όταν λειτουργεί; Από τα τέλη του 2011, οι 
καταναλωτές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την ενέργεια που καταναλώνεται από τις τηλεοράσεις κοιτάζοντας στην 
ενεργειακή σήμανση της ΕΕ. Οι ετικέτες με τις κατηγορίες A έως G υποδεικνύουν την απόδοση. Το πράσινο αντιστοιχεί σε 
υψηλή απόδοση και το κόκκινο σε χαμηλή. Η Grundig εργάζεται προληπτικά εδώ και χρόνια για να μειώσει την ενέργεια που 
καταναλώνουν οι τηλεοράσεις της
και όσο λειτουργούν και σε κατάσταση αναμονής. Ως εκ τούτου, όλες οι τηλεοράσεις LED της Grundig πληρούν τις απαιτή-
σεις για ταξινόμηση στις υψηλότερες “πράσινες” κατηγορίες ως προς την ενεργειακή απόδοση.
Όλες οι τηλεοράσεις LED Fine Arts , καθώς και τα μοντέλα Vision 8 και 7 με 46" και 40" διαγώνιο οθόνης , συμμορφώνονται 
με την ενεργειακή κλάση A.

Ένα αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Για τον λόγο αυτό, η Grundig θα εισάγει τη σήμανση Α ακόμα 
και πριν γίνει υποχρεωτική.
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Βιώστε την τηλεόραση σε μία νέα διάσταση.
Βυθιστείτε στην τρίτη διάσταση. Βυθιστείτε στην τεχνολογία 3D που φέρνουν στο καθιστικό σας οι τηλεοράσεις LED της Grundig. Διαθέτοντας έναν 
βέλτιστο συνδυασμό όπισθεν φωτισμού με LED και πλήρους ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας, τα μοντέλα 3D της οικογενείας Fine Arts και Vision 8 της 
Grundig, με μεγέθη οθόνης να κυμαίνονται από 40" έως 55", θα σας συναρπάσουν με μία απαράμιλλη εμπειρία home cinema και με κρυστάλλινες εικό-
νες. Θα σας φέρουν ακόμα πιο κοντά στη δράση και οι αγαπημένες σας ταινίες θα μοιάζουν ακόμα πιο αληθινές.
Οι τηλεοράσεις Grundig μπορούν να διαχειριστούν όλες τις διαφορετικές μορφές, όπως επάνω/κάτω και δίπλα-δίπλα για τη λειτουργία 3D . Το αποτέ-
λεσμα 3D δημιουργείται από γυαλιά ενεργού κλείστρου, τα οποία καλύπτουν εναλλάξ το αριστερό και δεξί μάτι. Έτσι παράγεται ευκρινής τρισδιάστατη 
εικόνα χωρίς τρέμουλο. Αν το επιλέξετε εσείς, εκπομπές HD σε μορφή 2D μπορούν ακόμα και να μετατραπούν σε 3D. 

Φυσικά, η λειτουργία της εγγραφής USB 
των τηλεοράσεων LED της Grundig λειτουργεί και για εκπομπές 3D που 

λαμβάνονται μέσω ψηφιακών σημάτων DVB.

Κάθε μάτι αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο από μία ελαφρώς διαφορετική γωνία. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί αυτή την 
εμπειρία για να παράγει μία εικόνα στο χώρο. Οι τηλεοράσεις LED 3D της Grundig βελτιστοποιούν αυτό το αποτέλε-
σμα χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, προβάλλοντας ταινίες με την καλύτερη δυνατή ποιότητα 3D.
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Βίντεο και μουσική

ΜουσικήΕικόνα

Δρομολογητής/
Διακομιστής

Ο καταπληκτικός κινηματογράφος αξί-
ζει καταπληκτικό ήχο – Ενίσχυση μπά-
σων (Bass Boost) από την Grundig.
Η καλή ποιότητα εικόνας και ο καλός ήχος πάντα λειτουργούσαν ομαδικά 
στην Grundig. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι έχουμε βελτιώσει τα 
μεγάλα μοντέλα μας της σειράς Fine Arts και Vision 8 που κυμαίνονται από 
40" έως 55" προσθέτοντας ακόμα δύο ηχεία γούφερ στο πίσω μέρος της 
συσκευής. Μαζί με την τεχνολογία SRS TruSurround HD, παράγεται ένας 
ήχος ο οποίος θα σας γοητεύσει ακόμα και στις πιο χαμηλές 
συχνότητες.

Οι τηλεοράσεις LED της Grundig στο κέντρο του οικιακού σας δικτύου. 
'Όλες οι νέες τηλεοράσεις LED της Grundig (με διαγώνιο οθόνης 26" ή μεγαλύτερη) μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο και διαθέτουν πιστοποίηση DLNA. 
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επικοινωνούν χωρίς προσπάθεια σε ένα οικιακό δίκτυο με άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA, ακόμα κι αυτές που 
προέρχονται από άλλους κατασκευαστές. 
Η Digital Living Network Alliance (DLNA) είναι μία διεθνής ένωση κατασκευαστών ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών συσκευών, υλικού πληροφορικής και 
φορητών τηλεφώνων που στοχεύει στη διασφάλιση τέλειας επικοινωνίας ανάμεσα στις συσκευές πληροφορικής στον τομέας της οικιακής και προσωπι-
κής χρήσης.

Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε όλα τα κοινόχρηστα αρχεία στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο και να 
τα αναπαράγετε στην τηλεόραση – ούτως ώστε να μην χρειαστεί να ξοδέψετε χρόνο στη σύνδεση ενός σκληρού δίσκου USB ή στην εγγραφή δίσκων DVD. 
Αρχεία μουσικής, βίντεο και εικόνων εκπέμπονται στην τηλεόραση LED μέσω ενός ασύρματου δικτύου (WLAN) χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο στικ 
(USB dongle). Τα αρχεία βίντεο HD μπορούν να φορτωθούν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη ενσύρματη σύνδεση δικτύου που είναι 
ενσωματωμένη στην τηλεόραση LED. Επιπλέον, οι τηλεοράσεις LED της Grundig με 
πιστοποίηση DLNA μπορούν επίσης να λαμβάνουν διαδικτυακό ραδι-
όφωνο μέσω της υπηρεσίας “vTuner”, προσφέροντας μία 
επιλογή από περισσότερους από 15.000 διεθνείς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς για να ακούτε στο 
καθιστικό σας.
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SMART inter@ctive TV: ψυχαγωγία τηλεόρασης και 
πληροφόρηση απευθείας από το Internet.
Μαζί με την πιστοποίηση DLNA, η δυνατότητα SMART inter@ctive TV σε όλα τα μοντέλα Fine Arts της Grundig ολοκληρώνουν το δικτυωμένο κόσμο της 
Grundig.  Επειδή το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται στον Διαδίκτυο, από το οποίο εσείς, ως κοινό, μπορείτε να λάβετε την ψυχαγωγία σας και όλη την 
πληροφόρηση που χρειάζεστε. Χάρη στη δυνατότητα SMART inter@ctive TV στις νέες τηλεοράσεις LEDτης Grundig, έχουν ήδη ενσωματωθεί πολλές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιτρέποντας άνετη, άμεση πρόσβαση, χωρίς να χρειάζεται παράκαμψη μέσω του Η/Υ. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμφανίζονται 
στην οθόνη σας με τη μορφή “widgets” (γραφικών εικονιδίων), τα οποία καθιστούν δυνατή τη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία και γραφική 
απεικόνιση υψηλής ποιότητας. Έτσι έχετε άμεση 
πρόσβαση σε Facebook, 
YouTube, Twitter, Reuters, World Weather Online – 
και πολλά άλλα ... 



Τόση ποικιλία όσο και στα όνειρά 
σας - η νέα γενιά τηλεοράσεων 

LED της Grundig.
Η γενιά αυτή έχει μία τεράστια γκάμα σχεδίων, μεγεθών και μορφών για να διαλέξετε. Θα είναι εύκολο να βρείτε τη  
βέλτιστη συσκευή που σας ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σας;
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FINE ARTS 55 FLE 9170 SH  
55" / 140 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Κατηγορία Α ενεργειακής απόδοσης
Υποστηρίζει 3D
SMART inter@ctive TV με πρόσβαση σε ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες
Με δυνατότητα HbbTV
Συμβατή με δίκτυο και με πιστοποίηση DLNA
Περιλαμβάνεται στικ WLAN (USB dongle)
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
400 Hz Συχνότητα τελειότητας εικόνας
Motion Picture Improvement για φυσική  
ακολουθία κίνησης
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
2 θύρες USB 2.0
Εγγραφή USB
4 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV
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Για τεχνικά δεδομένα, ανατρέξτε στη σελίδα 4 του ένθετου.
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Αυτή την περίοδο οι τηλεοράσεις βιώνουν ταχεία ανάπτυξη. Οι τηλεοράσεις LED με το λεπτό τους περίβλημα και τα ακόμα πιο 
λεπτά πλαίσιά τους είναι αυτή τη στιγμή το μέτρο για όλα. Χάρη στη δυνατότητα SMART inter@ctive TV, καθώς και το ενσωματω-
μένο WLAN, σας δίνουν άμεση πρόσβαση σε πολυάριθμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε συνδυασμό με HbbTV, πρόσβαση στις 
βιβλιοθήκες πολυμέσων που διατηρούν οι ελεύθεροι σε πρόσβαση σταθμοί. 
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αντλήσετε το ψυχαγωγικό σας πρόγραμμα απευθείας από το δίκτυο. Για να εξασφαλιστεί ότι 
απολαμβάνετε τα μέγιστα από την συναρπαστική τεχνολογία 3D στις Fine Arts 55", 46" και 40", με αυτά τα μοντέλα παρέχονται 
δύο ζευγάρια γυαλιά 3D ενεργού κλείστρου. Τα μοντέλα 3D Fine Arts διαθέτουν δύο επιπλέον ηχεία γούφερ στο πίσω μέρος της 
συσκευής που παρέχουν έναν ακόμα πιο πλούσιο ήχο. Και το καθαρό τους σχέδιο, υποδειγματικό με το περίβλημα από βουρτσι-
σμένο αλουμίνιο, προσδίδει σε αυτές τις μονάδες ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η νέα διάσταση στις τηλεοράσεις –  
Τηλεοράσεις LED Fine Arts με τεχνολογία 

3D και SMART inter@ctive TV.

FINE ARTS 46 FLE 9170 SH  
46" / 117 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Κατηγορία Α ενεργειακής απόδοσης
Υποστηρίζει 3D
SMART inter@ctive TV με πρόσβαση σε  
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Με δυνατότητα HbbTV
Συμβατή με δίκτυο και με πιστοποίηση DLNA
Ενσωματωμένη μονάδα WLAN
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
400 Hz Συχνότητα τελειότητας εικόνας
Motion Picture Improvement για φυσική  
ακολουθία κίνησης
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
2 θύρες USB 2.0
Εγγραφή USB (και για 3D περιεχόμενο)
4 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV



DigiTPDigiTP
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Οι σύγχρονες τηλεοράσεις LED καταναλώνουν τώρα σημαντικά λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τις επίπεδες οθόνες των προη-
γούμενων γενεών.  
Οθόνες με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιούνται σε όλα τα μοντέλα Fine Arts, γεγονός που εξασφαλίζει  
την κατάταξή τους στην κατηγορία Α ενεργειακής απόδοσης – καλό για το περιβάλλον και ευχάριστο για το πορτοφόλι σας. Η 
τεχνολογία 3D (διαγώνια οθόνη 40" ή μεγαλύτερη), η δυνατότητα  
SMART inter@ctive TV και η πιστοποίηση DLNA χαρακτηρίζουν τη σειρά Fine Arts  
ως τηλεοράσεις τεχνολογίας αιχμής, εξοπλισμένες για το μέλλον. Και με τα πλαίσιά τους από βουρτσισμένο αλουμίνιο και την 
κομψή γυάλινη βάση τους που δεν αφήνει  
ανεκπλήρωτη καμία οπτική επιθυμία, είναι εύκολο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα: με αυτές τις τηλεοράσεις , δεν μπορείς να 
κάνεις λάθος επιλογή.

Κομψές, οικονομικές, απλά καλές.  
Οι τηλεοράσεις LED Fine Arts είναι 
εντυπωσιακές από κάθε οπτική γωνία.

Για τεχνικά δεδομένα, ανατρέξτε στη σελίδα 4 του ένθετου.

FINE ARTS 40 FLE 9170 SH  
40" / 102 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Κατηγορία Α ενεργειακής απόδοσης
Υποστηρίζει 3D
SMART inter@ctive TV με πρόσβαση σε  
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Με δυνατότητα HbbTV
Συμβατή με δίκτυο και με πιστοποίηση DLNA
Ενσωματωμένη μονάδα WLAN
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
400 Hz Συχνότητα τελειότητας εικόνας
Motion Picture Improvement για φυσική  
ακολουθία κίνησης
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
2 θύρες USB 2.0
Εγγραφή USB (και για 3D περιεχόμενο)
4 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV
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Εικόνα

Δρομολο-
γητής/
Διακομι-
στής

Βίντεο και μουσική

Μουσική

Οι Fine Arts 46" και 40" μπορούν, χάρη στην πιστοποίηση DLNA και την ενσωματωμένη μονάδα WLAN που διαθέτουν, να 
ενσωματωθούν χωρίς κόπο σε υφιστάμενα οικιακά δίκτυα. Το σύστημα σας επιτρέπει να φορτώσετε και να αναπαράγετε στην 
τηλεόραση LED της Grundig οποιοδήποτε προσπελάσιμο αρχείο στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας απλά το τηλεχειριστήριο – ώστε 
να μη χρειαστεί να ξοδέψετε χρόνο στη σύνδεση ενός σκληρού δίσκου USB ή στην εγγραφή δίσκου DVD.

Το αποτέλεσμα 3D δημιουργείται από γυαλιά ενεργού κλείστρου, τα οποία καλύ-
πτουν εναλλάξ το αριστερό και δεξί μάτι. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό 
με 400 Hz Συχνότητα τελειότητας εικόνας, το αποτέλεσμα είναι μία ευκρινής εικόνα 
τριών διαστάσεων χωρίς τρέμουλο. Τα 3D γυαλιά υψηλής τεχνολογίας με την εν-
σωματωμένη μπαταρίας τους φορτίζονται χρησιμοποιώντας το USB καλώδιο φόρ-
τισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, το οποίο συνδέεται στην τηλεόραση 
LED. Δύο σετ γυαλιών 3D ενεργού κλείστρου περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
με τις οθόνες Fine Arts 3D σε 40", 46" και 55".  
Πρόσθετα ζευγάρια γυαλιών διατίθενται ως αξεσουάρ.



v

DigiSXDigiSX

Για τεχνικά δεδομένα, ανατρέξτε στις σελίδες 4 και 5 του ένθετου.

Οι τηλεοράσεις LED σειράς 
Vision 7 είναι εξαιρετικά δημο-
φιλείς – γιατί και το περιεχόμενο 
μετράει.
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και προσαρμοστικότητα: χάρη στις τεχνολογίες οπίσθιου φωτισμού LED, αυτές οι τηλεοράσεις 
εντυπωσιάζουν με τα ακόμα πιο λεπτά πλαίσιά τους καθώς και με τις φυσικές εικόνες, τα πλούσια χρώματα και τη ζωηρή τους 
αντίθεση. Είναι επίσης εγγυημένο και ένα πλήρες πρόγραμμα – είναι ήδη ενσωματωμένη η λήψη HDTV, καλωδιακή ή DVB-T. Θα 
θέλετε να κάνετε τις τηλεοράσεις LED Vision 7 το κεντρικό κομμάτι στο οικιακό σας δίκτυο. Με την πιστοποίηση DLNA που δι-
αθέτουν (εκτός από τη Vision 7 22") επικοινωνούν τέλεια με όλες τις υπόλοιπες συσκευές που διαθέτουν την ίδια πιστοποίηση. 
Και όσοι θα ήθελαν λίγη παραπάνω κομψότητα, είναι εγγυημένο ότι θα ενθουσιαστούν με την Vision 7 46" και 40" με τις γοητευ-
τικές γυάλινες βάσεις τους.
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46 VLE 7130 BF 
46" / 117 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Συμβατή με δίκτυο και με πιστοποίηση DLNA
Ραδιόφωνο Internet μέσω v-Tuner
Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων με πιστο-
ποίηση DivX Plus HD
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Τεχνολογία 100 Hz
Motion Picture Improvement για φυσική  
ακολουθία κίνησης
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
2 θύρες USB 2.0
Εγγραφή USB
4 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV

40 VLE 7130 BF 
40" / 102 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 46 VLE 7130 
BF, αλλά με οθόνη 40"-/102 εκ.



v

40 VLE 7131 WF 
40" / 102 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 40 VLE 7131 
BF, αλλά σε λευκό χρώμα 

32 VLE 7131 WF 
32" / 80 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 40 VLE 7131 
WF, αλλά με οθόνη 32" / 80 εκ. 
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40 VLE 7131 BF 
40" / 102 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Συμβατή με δίκτυο και με πιστοποίηση DLNA
Ραδιόφωνο Internet μέσω v-Tuner
Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων με πιστο-
ποίηση DivX Plus HD
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Τεχνολογία 100 Hz
Motion Picture Improvement για φυσική  
ακολουθία κίνησης
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
2 θύρες USB 2.0
Εγγραφή USB
4 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV

32 VLE 7131 BF 
32" / 80 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 40 VLE 7131 
BF, αλλά με οθόνη 32" / 80 εκ. 



40 VLE 6142 C 
40" / 102 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ. 
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
Θύρα USB 2.0
Εγγραφή USB
3 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV
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32 VLE 6142 C 
32" / 80 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 40 VLE 6142 C, 
αλλά με οθόνη 32"/80 εκ.



Για τεχνικά δεδομένα, ανατρέξτε στις σελίδες 5 και 6 του ένθετου.
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32 VLE 4140 C 
32" / 80 EK.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
HD Ready
Ανάλυση WXGA 1.366 x 768
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ. 
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
Θύρα USB 2.0
3 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανά-
λια HDTV

22 VLE 2102 C 
22" / 55 Εκ.

Τεχνολογία όπισθεν φωτισμού LED
Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
Θύρα USB 2.0 με λειτουργίες εγγραφής
2 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανάλια 
HDTV
Σύνδεση 12 V



22 | Vision 2011/2012

42 VLC 7121 C 
42" / 107 Εκ.

Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
Ήχος SRS TruSurround
Θύρα USB 2.0
3 είσοδοι HDMI
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανάλια 
HDTV
Οθόνη σε περιστρεφόμενη βάση

32 VLC 7121 C 
32" / 80 Εκ.

Ανάλυση Full HD 1.920 x 1.080
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη σήματος HDTV
Ήχος SRS TruSurround
Θύρα USB 2.0 
3 είσοδοι HDMI
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανάλια HDTV

Πολυαγαπημένες και αντικείμενο 
μεγάλου θαυμασμού – οι 
τηλεοράσεις LCD της Grundig.
Ο σχεδιασμός υψηλής στιλπνότητας και η εξαιρετική ποιότητα εικόνας των τηλεοράσεων LCD Vision 7 της Grundig τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Η 
ανάλυση Full HD και η καινοτόμος τεχνολογία βελτίωσης εικόνας “Perfect Picture Plus” παρέχουν εξαιρετικά φυσικές εικόνες. Περιεχόμενο 
HDTV λαμβάνεται μέσω των ενσωματωμένων δεκτών καλωδιακής λήψης και DVB-T.
Οι σειρές Vision 2 και 4 δίνουν μία απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη δεύτερη τηλεόραση. Είναι συμπαγούς 
κατασκευής, ελκυστικές και ευέλικτες στη χρήση τους. Η 22 VLC 2102 DVD διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αναπαραγωγής DVD. Ένα τυπικό 
χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων Vision 2 είναι η ανακλινόμενη βάση και σύνδεση 12 Volt (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα στο ένθετο). Και η 
λειτουργία παιχνιδιού αυτών των τηλεοράσεων LCD τις καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλες για δωμάτια εφήβων ή παιδιών.

37 VLC 7121 C 
37" / 94 Εκ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 42 VLC 6121 C, 
αλλά με οθόνη 37"-/94-εκ.
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Πολυαγαπημένες και αντικείμενο 
μεγάλου θαυμασμού – οι 
τηλεοράσεις LCD της Grundig.

32 VLC 4114 C 
32" / 80 Εκ. 

HD Ready
Ανάλυση WXGA 1.366 x 768
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής λήψης και DVB-T, 
συμβατός με MPEG 4, για λήψη σήματος HDTV
Θύρα USB 2.0
3 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα κανάλια HDTV

26 VLC 4114 C 
26" / 66 Εκ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 32 VLE 4114 C, αλλά με 
οθόνη 26" / 66 εκ.

19 VLC 2100 C 
18,5" / 47 Εκ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η 22 VLC 
2100 C, αλλά με οθόνη 18,5" / 47 εκ.

22 VLC 2100 C 
21,6" / 55 Εκ. 

HD ready
Ανάλυση WXGA 1.366 x 768
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για 
λήψη σήματος HDTV
Ήχος SRS TruSurround
Θύρα USB 2.0
2 είσοδοι HDMI DigiLink
Σύνδεση 12 V

22 VLC 2102 C DVD 
21,6" / 55 EK.

HD ready
Ανάλυση WXGA 1.366 x 768
Ενσωματωμένη μονάδα αναπαραγωγής 
DVD
Ενσωματωμένος δέκτης καλωδιακής τηλ.  
και DVB-T, συμβατός με MPEG-4 για λήψη 
σήματος HDTV
Θύρα USB 2.0 
2 είσοδοι HDMI DigiLink
Υποδοχή CI Plus για κρυπτογραφημένα 
κανάλια HDTV
Σύνδεση 12 V

Για τεχνικά δεδομένα, ανατρέξτε στο ένθετο, σελίδες 6, 7 και 8.
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