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Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina. (Pocket-lint) – Está começando a parecer que 2017 será o ano em que a tecnologia OLED realmente vai acontecer no grande momento. Os painéis OLED começaram a ser usados por um número crescente de grandes marcas de televisão, não apenas lg. Dispositivos como o incrivelmente fino LG e a televisão de
papel de parede flexível e o Surface A1s acústico da Sony levaram o design OLED para onde o LCD certamente nunca pode ir. E talvez o mais importante de tudo, os preços do OLED começaram a parecer cada vez mais competitivos. LG OLED65E7 perfeitamente exemplos por que o OLED de repente se tornou mais um kandika do que nunca, combinando quase todos os
abismos mais recentes de OLED em um pacote impressionante. Tamanho de 55 polegadas 4x HDMI entrada USB porta multimídia 3x LAN e Wi-Fi optical digital saída de saída de saída OLED65E7 saída OLED65E7 é o riff mais recente da LG em Imagens no Design de Vidro, introduzido na série E6 no ano passado. Esta visão do filme OLED preso diretamente em uma folha de
vidro fornecendo uma tela incrivelmente fina fina, ridiculamente bonita, mas também incrível robusta que melhora qualquer sala em que está. Apenas esteja preparado para perder alguns amigos; ciúme é uma coisa terrível, afinal. A LG precisa se encaixar em coisas elétricas prosaicas, mas necessárias, como processadores, drivers de painel, fonte de alimentação e alto-
falantes significam que o LG E7 não pode manter a espessura do wafer em todo o painel traseiro. Mas ainda é importante, no leite de grande capital, que a espessura desse extremo seja algo que a tecnologia LCD rival não pode fazer. O quadro ao redor do OLED65E7 também é exclusivamente escorregado em três lados. A única exceção é a borda inferior, da qual pendurado
alguns centímetros da barra de sonbar embutida, e silverfront. Se você já tem um sistema de áudio separado, você pode desacreditar essa adição em massa ao quadro super fino do OLED65E7. No entanto, como fica claro mais tarde, ele vai realizar muito além de justificar sua presença. De qualquer forma, é um pouco menor e mais obrigado embutido no design do que a barra
de sonbar incorporada na linha E6 do ano passado. Além disso, se você quer uma doca fina, o W7 é o caminho a percorrer. Suporte a HDR: HDR10, Dolby Vision, HLG, Technical Processing Engine: O mecanismo proprietário de processamento de movimento Trumotion da LG com um novo HDR ativo aprimorado reprodução HDR10 como sempre com uma TV OLED, a maior
atração do OLED65E7 é a capacidade de cada pixel em sua tela 4K para produzir sua própria luz e cor. Não há retorno compartilhado como a televisão LCD; portanto, não é conveniente que vós devem comprometer quaisquer pixels com o brilho de nossos vizinhos. Isso deve resultar em contraste extremo com uma cicatriz do tipo de deformação de luz e problemas de
streaming que maleam telas de luxo. LG LG conseguiu obter cerca de 25 mais brilho de seu painel OLED O 2017 passa até 2016, o que pode ser fundamental quando se trata de conteúdo de alto alcance dinâmico (HDR) não é desbloqueado. A LG também afirma ter melhorado o gerenciamento de luz logo acima do preto para reduzir o ruído e o nível de instabilidade preto, e
introduziu um novo motor de processo HDR10 – que é o padrão HDR do setor, FYI – que adiciona um fluxo extra de informações de imagem cena a cena para ajudar a TV a obter melhores resultados. A abordagem auto-hemisfério para OLED também significa que você pode olhar para um ângulo mais amplo do que a tecnologia LCD atual, sem reduzir o fluxo e o contraste. Com
o Dolby Vision começando a aparecer em um número crescente de fontes de água Blu-ray Ultra HD e Netflix/Amazon, o suporte da LG para o formato HDR premium da Dolby está realmente começando a fazer sentido. Especialmente porque – pelo menos com consideração Blu-ray Ultra HD – o Dolby realmente parece transformar a qualidade da imagem. Sistema inteligente
suportado: webOS, Freeview Play Embora a LG tenha adicionado um ou dois pequenos novos recursos à sua plataforma webOS bem estabelecida, sua abordagem na maioria das vezes permanece um caso de não estar quebrado, corrigindo-o. Os níveis de conteúdo também são impressionantes, com destaques incluindo Netflix e Amazon em 4K HDR, além da Now TV e das
quatro principais plataformas de TV terrestre do Reino Unido. Como o serviço de pesquisa da BBC, ITV, Channel 4 e Channel 5 são apresentados em um atraente invólucro Freeview Player, você pode acessar o conteúdo de um guia de programação eletrônica (EPG), que permite que você retorne sete dias no tempo, além de enviar para pré-planejamento. Os novos recursos
mencionados anteriormente incluem suporte para 360 vídeos VR que você pode navegar usando o ponto mágico da televisão e clicar no controle remoto, uma função de touchificação aprimorada para expandir partes da imagem e a capacidade de alocar diferentes fontes de conteúdo para os botões numéricos do controlador remoto. A tecnologia OLED ainda era capaz de
fornecer o fator wow. No entanto, com o OLED65E7, essas mudanças para parte do tempo praticamente o tempo todo. Isso torna as imagens de HDR monótonas e às vezes desequilibradas dos modelos OLED de 2016 em algo muito mais emocionante, imersivo e sempre dinâmico de assistir. As áreas mais brilhantes do HDR agora parecem pá HDR real, com uma intensidade
mais real atrás deles, e você é muito menos provável de ver silhouets, onde partes relativamente escuras de uma imagem mista desbloqueada HDR pode parecer muito fraca devido à falta de um luz sutil. Este brilho aprimorado ganha energia extra porque está aparecendo em uma televisão OLED, de modo que cores mais brilhantes e brancas podem literalmente ser um pixel
de distância das cores mais escuras e escuras em preto sem uma sugestão de polimento ou compromisso de luz. Isso tem o efeito de fazer com que o brilho do OLED exibido acima dele realmente seja – pelo menos em um ambiente de sala com pouca luz. Embora seja possível que os pretos profundos estejam bem ao lado da tecnologia branca e OLED, o impacto dessa
atração estelar foi reduzido a conjuntos anteriores da LG pela dificuldade em controlar a luz ao ponto de a imagem vir do preto (onde essencialmente um pixel OLED é inativo) para magneticamente mais brilhante que o preto. Problemas relacionados a isso bloquearam ou sopraram o ruído em áreas de fundo escuro com redução súbita na melhor resposta ao nível negro da
imagem. Com o OLED65E7, no entanto, a probabilidade desse tipo de problema foi bastante reduzida. Isso significa que sua imitação do que você está assistindo é muito menos provável de ser interrompida por lembretes repentinos das limitações da tecnologia de TV que você está assistindo. Dito isso, nem todos os problemas de ruído OLED antes de serem removidos: eles
ainda aparecem ocasionalmente, e acima do ambiente brilhante que você está usando, provavelmente você deve vê-los. Este LG oferece uma opção um pouco frustrante no OLED65E7 porque a única maneira de remover praticamente todos os traços de ruído quase escuro é colocar o brilho um pouco mais baixo do que você gostaria de adorar por um HDR verdadeiramente
exigente. Para muitos usuários, isso se resume a uma opção entre as imagens padrão de predefinição mais robustas e barulhentas e o ruído de cinema dinâmico menos dinâmico, mas menos predefinido. Tentar ajustar essas predefinições não foi possível encontrar nenhuma combinação de configuração mágica que resolveria completamente o problema. Para ficar claro, na
maioria das vezes as imagens OLED65E7 ficarão maravilhosas, independentemente da preferência de configuração que você escolher. Mas é uma área onde a LG ainda pode ser capaz de melhorar ainda mais a próxima geração de OLED. Agora vamos voltar à coisa certa. Além do brilho reforçado, há níveis pretos naturais incrivelmente profundos que se estendem abaixo do
que a televisão LCD hoje pode fazer. Aproveite-os ainda mais agora, pois há menos chance de barulho ou mudanças bruscas para interferir brilhantemente com eles. Bons níveis de nozes geralmente contribuem para um forte desempenho de cores. Portanto, os excelentes níveis pretos de OLED65E7 levam a uma excelente cor. O tom em geral parecia bastante rico e de
cobertura completa, mas também parece haver mais sutileza tonal em exibição do que a LG alcançou nas gerações anteriores de OLED. Muito ocasionalmente, um tom de pele HDR com pouca luz ou duas claras pode parecer um pouco plástico; assistir, por exemplo, as figuras atores durante as reuniões de Moisés e freira em sua escuridão no Capítulo 7 de Êxodo: Deus e Rei
4K Blu-ray. Também é importante notar que mesmo o brilho extra que a LG extraiu de seus painéis OLED este ano não é suficiente para fornecer o mesmo tipo de volume de cores possível com a tv LCD mais brilhante. No entanto, esses volumes de fluxo mais reais possíveis com a TV LCD – como a nova TV QLED da Samsung – vêm com cordas conectadas de nível preto.
Você não pode encontrar tanto brilho e fluxo de cores em um sistema de iluminação LCD sem que o nível preto seja atingido. Como resultado, as cores do OLED65E7 geralmente parecem mais intensas e ricas durante as cenas com uma mistura de conteúdo de imagem brilhante e escura do que nestes LCDs mais brilhantes. A LG também melhorou a nitidez de sua imagem
com conteúdo nativo em 4K e alta definição. Os detalhes parecem mais limpos e mais pronunciados, e há menos ruído em áreas com detalhes finos. LG Há também detalhes mais sutis e todas as cores nas partes mais brilhantes das imagens HDR, que ajudam a tornar as imagens OLED65E7 mais imersivas do que as do modelo OLED da LG LG. Estranho, no entanto, as
opções ativas de HDR que a LG introduziu este ano parecem reduzir essa luz detalhada barracos de luz, e é melhor deixá-lo lá. O movimento pode parecer um pouco mais limpo sem processar o movimento de reprodução, e o processamento do movimento pode sofrer menos com os efeitos colaterais desejados do processo. Mas como em qualquer aumento negativo contra o
OLED65E7, isso é novamente bastante negligenciado no contexto de todas as coisas em que a imagem parece boa. O OLED E7 apresenta um desempenho de imagem verdadeiramente extraordinário, fornece um ângulo de visão quase infinito e fornece imagens de alcance dinâmico padrão (SDR) absolutamente imaculadamente. Configuração do alto-falante: sonbar de 4,2
canais com suporte de energia de 60W para Dolby Atmos Como se conectar uma barra de 4,2 canais na parte inferior da tela OLED65E7 não fosse legal o suficiente, a LG também equipou o dispositivo com decodificação Dolby Atmos. Dolby Atmos é um sistema de som de objeto projetado para fornecer maior precisão de áudio que também adiciona efeitos de canal de altura à
experiência horizontal usual ao redor. Claramente, você precisa fazer perguntas sobre como um único som embutido pode fornecer uma experiência de atmosfera persuasiva, e deve-se dizer que o OLED65E7 não fornece nenhuma noção real de informações de áudio dos canais traseiros. Além disso, as informações de áudio em altura parecem mais níveis diferentes em uma
parede sônica na sua frente do que algo que realmente parece vir acima de sua cabeça como deveria. E os níveis bas da barra de sonbar incorporada não correspondem a um subwoofer separado. A LG disse tudo isso, embora o OLED65E7 ofereça uma única experiência atmos ele realmente parece muito bom para um sistema de alto-falante embutido em uma TV super fina.
A linha intermediária fica aberta, limpa, dinâmica e detalhada, proporcionando espaço suficiente para as pessoas trocando gears durante algumas cenas de ação. O Sonbar também faz um trabalho surpreendentemente bom de garantir que o vocal sempre soa afiado sem perder a sensação de contato na mistura e produção de camadas verticais genuínas de som que é difícil de
acreditar que tudo vem de um alto-falante tão pequeno na TV. Mesmo os níveis bas são realmente mais altos do que o áudio padrão para integrar a TV. Quando os modelos OLED LG foram lançados, eles só suportam Dolby Atmos a partir de fontes transmitidas, o que significa que o conteúdo era bastante assustador. Depois de uma atualização em outubro de 2017, no entanto,
agora você pode desfrutar do conteúdo atmos de outras fontes, como discos Blu-ray, onde é luxuoso. O veredicto da TELEVISÃO OLED LG tem sido muito bom por anos. Com o OLED65E7, no entanto, a LG levou sua tecnologia de tela de amor a um nível totalmente novo, provando que pode fazer alto alcance dinâmico (HDR) e alcance dinâmico padrão (SDR) não só
convencido, mas de repente. Associe este novo nível de talento e imagem com áudio proibido surpreendentemente poderoso e design verdadeiramente impressionante, e o OLED65E7 está confortavelmente perto de atraente. Seu preço de £4.700 pode fazer você pensar duas vezes. O ZD9 da Sony novamente usa a tecnologia LCD assume aspectos brilhantes e de volume da
cor de reprodução HDR. Um sistema sem precedentes especifica a luz de fundo significa que ele suporta esse dinamismo com menos luz de fundo do que a maioria da televisão LCD, e recentemente recebeu um grande corte de preço. Leia o artigo completo: Sony ZD9 revisou a televisão principal da nova linha QLED da Samsung combinando brilho sem precedentes com cores
para entregar as imagens mais espetaculares de todos os tempos, capaz de assistir luzes ambientes quase emparelhadas bem. A visão em configurações escuras pode revelar alguma turbidez na parte de trás. Publicado pela primeira vez em julho de 2017. Escrito por John Archer. Arquivo.
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