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Технология UV²AТехнология Quattron/ 4-ти основен цвят 
Система и технология X-Gen панел

1,920 X 1,080 X 3 (RGB) = 
6,220,800 точки

X-Gen/RGB

1,920 X 1,080 X 4 (RGBY) = 
8,294,400 точки

X-Gen/RGBY

1
милион
цвята

4
милионa
цвята

по-черно черно

Конвенционален LC панел

Изтичане на светлина По-черното черно се възпроизвежда 
с малко изтичане на светлина.

UV2A панел

по-бяло бяло

Конвенционален LC панел

Ребра и цепнатини По-бялото бяло се възпроизвежда 
без никакви ребра и цепнатини

UV2A панел

+25% пиксела



Речник на специалните термини
Eight Eco
Серията LE разполага с осем екологични функции и технологии в 
системата Quattron: панел LED, X-Gen, еко регулиране на картината, 
прекъсвач на захранването, енергоспестяващ режим, оптично управление на 
картината (OPC) и функция за изключване при липса на сигнал или намеса на 
потребителя.

Mercury Free (Без живачна технология)
LED подсветката не съдържа живак, което я прави много по-екосъобразна в 
сравнение с конвенционалните системи за подсветка. 

Low-Power Standby (Режим на готовност с намалена консумация на енергия)
Консумацията на енергия е намалена чрез ограничаване на действието на 
електронния справочник за програмата (EPG) в режим на готовност.

Low Power Consumption (Намалена консумация на енергия)
Това лого удостоверява намалената консумация на енергия от уреда. 

Energy Save Mode (Eco Mode) (Енергоспестяващ режим (Еко режим))
Яркостта на подсветката е намалена, за да бъде намален разхода на енергия по 
време на работа на уреда.

EU Eco-label (Екоетикет на ЕС) 
LCD телевизорите Sharp с Екоетикет на ЕС се характеризират с висока 
ефективност и конструкция, позволяващ рециклиране. 
* на базата на критериите за Еко-етикета на ЕС от ноември 2009.

Blu-ray 3D
В комбинация с AQUOS Quattron 3D, AQUOS Blu-ray 3D осигурява стереоскопична 
динамика с невероятна яркост и картина с високо качество.  

Built-in Digital Video Tuner (Вграден цифров видео-тунер) 
Цифровите програми могат да бъдат приемани без използване на 
допълнителна приставка.
• Стандарт DVB-T: за приемане на ефирни цифрови програми
• Стандарт DVB-C: за приемане на кабелни цифрови програми.
• Стандарт DVB-S2: за приемане на сателитни цифрови програми 
(съвместим с DVB-S).

High-Definition Multimedia Interface (Цифров мултимедиен High-Definition 
интерфейс)
HDMI е интерфейс за цифров аудио и видео сигнал.
HDMI е съвместим със стандарта за защита от копиране HDCP.

DivX HD
Кодек за възпроизвеждане на DivX HD видео от USB памет на съответни, 
DivX HD сертифицирани устройства за показване на съдържание с високо 
качество върху голям телевизионен екран.

DivX
Кодек за възпроизвеждане на DivX видео със стандартна разделителна 
способност.

CI +
CI+ модулът, вкаран в предназначения за целта слот на телевизора 
позволява гледането на съдържание с premium high-definition качество 
директно на телевизор без специална приставка.

Функция Time Shift
Функцията Time shift позволява повторението или временното спиране 
(пауза) на гледаната програма, когато се налага да се отделите от 
телевизора, за да не пропуснете нито една сцена.



Смарагдово зелено

Блестящо злато
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Област на възпроизвеждане на 
цветовете при стандарта 
HDT V 

Област на възпроизвеждане на 
цветовете при Quattron

Подобрено възпроизвеждане на цветовете – 4 милиона цвята
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Quattron 3D 
С технологията 4-ти основен, Sharp осигурява много близко до реалното,  
стереоскопично изображение с ярка картина и живи цветове, дори и със 
специалните очила, необходими за гледане на 3D картина

Quattron 
Quattron в уникална система с 4 основни цвята на Sharp, включваща панел X-Gen и 
LED подсветка, които осигуряват безпрецедентна реалистичност на цветните 
нюанси за постигане на изключително точно изображение при ниска консумация на 
енергия.

European Imaging and Sound Association (EISA)  
(Европейска асоциация за картина и звук) 
EISA е организация, в която членуват специализираните европейски списания за 
аудио и видео.

AQUOS LED 
Използването на светодиоди (LED ), като светлинен източник за AQUOS позволява 
добро управление на яркостта и високоскоростна реакция, осигуряваща картина 
със спиращо дъха качество при свръх висок контраст. Използването на 
светодиоди в съчетание с панел X-Gen гарантира също и най-ниската консумация 
на енергия всред телевизорите.

Панел X-Gen  
Този панел е LCD панел от най-ново поколение, използващ модерната LCD 
технология на SHARP. Неговото подобрено действие при управлението на ниво 
пиксел и по-широките апретурни отвори позволяват постигането на един от 
най-добрите контрасти между телевизорите.

HDT V 1080P 
HDTV съответствие на критериите на DIGITALEUROPE. Логото HDTV 1080p се 
поставя на оборудването с разделителна способност 1920 x 1080 full-HD, което 
може да поддържа видео формати1080p.

 

HDT V 
HDTV съответствие на критериите на DIGITALEUROPE. Логото HDTV се поставя на 
оборудването с HD разделителна способност, което може директно да получава и 
обработва HD сигнали. 

Scanning Backlight 200  
Технологията Scanning Backlight 200 комбинира модерната 100Hz технология с новата 
подсветка на Sharp, създавайки 200Hz ефект, подобряващ чистотата на картината и 
плавността на филмите и спортните програми.

100Hz технология 
Новоразработената100Hz технология създава картина с два пъти повече фреймове в 
сравнение с конвенционалните системи, което осигурява висока скорост на реакция 
на движещите се изображения.

DLNA® 
DLNA (Digital Living Network Alliance) е стандарт, който позволява на аудио-видео 
оборудването да осъществява комуникация с персонални компютри по домашната 
локална мрежа.

Wi-Fi 
Wi-Fi е запазена марка на Wi-Fi Alliance, която може да бъде използвана от 
производителите за своите сертифицирани продукти, принадлежащи към класа на 
устройствата за безжични локални мрежи (WLAN), на базата на стандартите IEEE 
802.11.

AQUOS Net+ 
С помощта само на дистанционното устройство на телевизора AQUOS, можете да 
разглеждате уеб сайтове и да получите достъп до различна информация. 

Речник на специалните термини
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Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO

LE220E 80cm (32”)

Серии LE220E, LB220E и LS220E с идентична
конструкция с различен цвят на долната част: LE220E 
– сребриста долна част, LB220E синя долна част, LS220E 
долна част в цвят шампанско

80cm
(32”)

AQUOS LED



Технологията Quattron 3D подобрява 3D картината

3D очила

Сребрист 
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AQUOS LED

LE320E 65cm (26”)/55cm (22”)/48cm (19”)

22” – Full HD
26”, 19” – WXGA

65cm
(26”)

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



Изключително голяма яркост
По-добро действие при Crosstalk ефект 
Живи и ясни 3D изображения
Икономия на енергия

Изображение за лявото око

Ляво око Дясно око

Изображение за дясното око

Високоскоростно
превключване 

на LCD шатъра в 
3D очилата използва 
ефекта на паралакса, 

за да възпроизведе 
стереоскопично 

изображение

По-яркият и по-цветен свят на 3D

Конвенционалният телевизионен 
сигнал може лесно да бъде подобрен 
с преобразуване на 2D в 3D.



AQUOS LED

107cm
(42”)

LE320E 107cm (42”)/94cm (37”)/80cm (32”)

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



Технология Frame Rate Enhanced Driving (FRED) 
Технология: 3D дисплей 

Технология Високоскоростен LC Drive

Технология Сканираща 
LED подсветка

Конвенционална технология

Драйв с две сигнални линии Увеличеното 
окабеляване и многобройните компоненти 
намаляват ефективността при 
използването на светлината.

Технология

Драйв с една сигнална линия
Намаленото окабеляване и брой на 
компонентите повишават ефективността 
при използването на светлината.

Илюстрация чрез пикселиИлюстрация чрез пиксели

Нова технология

Сканираща LED-подсветка

Намаляване на 
crosstalk-ефекта



LE810E 117cm (46”)/102cm (40”)
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AQUOS LED QUATTRON

Серия LE810E със сребриста долна част,
Серия LX810E с идентична конструкция с 
долна част в цвят шампанско

117cm
(46”) Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO





LE814E 117cm (46”)/102cm (40”)

НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИЯ ПРИ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ

НАЙ-ДОБЪР
ПРОДУКТ
2010-2011117cm

(46”)

AQUOS LED QUATTRON

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



Изискан дизайн за модерния начин на живот

Тънък и плосък дизайн без резки 
преходи на серията AQUOS Quattron
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(Photo, MP3)

LE822E 153cm (60”)

LE820E 132cm (52”)/117cm (46”)/102cm (40”)

AQUOS LED QUATTRON

153cm
(60”)

(LE822)

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



 – Достъп до Internet направо от вашия телевизор
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LE924E 102cm (40”)

НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИЯ ПРИ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ

НАЙ-ДОБЪР
ПРОДУКТ
2010-2011

(Video, Photo, MP3)

LE824E 117cm (46”)/102cm (40”)

AQUOS LED QUATTRON

(LE924) (LE824)

102cm
(40”)

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



Режим AQUOS Pure Mode
BD-HP90S използва режим AQUOS Pure, който 

автоматично репродуцира възможно най-реалистична 
картина с висока разделителна способност.

Режим AQUOS 
Pure Mode

Режим AQUOS 
Pure Mode

Живи и контрастни изображения

Изключително точно пресъздаване на детайлит

B D - H P 9 0 S

AQUOS Link
Съчетава насладата от HD качеството с 

възможността за управление от едно 
дистанционно AQUOS.
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LE925E 153cm (60”)/117cm (46”)

153cm
(60”)

(Video, Photo, MP3)

3D очила

AQUOS LED QUATTRON 3DAQUOS LED QUATTRON 3D

Панел

Връзка/ Тунер

Комфортни функции

ECO



Eco бутон

Ярка светлина при едновременна
 икономия на енергия

Яркост Възпроизвеждане 
на черното

Прецизно и ефективно управление на 
яркостта

Точно и ефективно управление 
на светлината

Екологичност
Осезаем принос към защитата на околната среда

LED Прекъсвач на захранването Енергоспестяващ режим Екоетикет на ЕС (EU Ecolabel)




