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BeoVision 7-55 – parempaa 
kuvanlaatua suoralla LED-
taustavalolla 
 
BeoVision 7-55:n LCD-näytössä on suora LED-taustavalo ja paikallinen 
himmennys. Toisin kuin kylmäkatodiloisteputkiin perustuvissa paneeleissa, 
koko näytön valaistus ei ole yhtenäinen ja jatkuva vaan suoran LED-
taustavalon noin 1 000 valodiodia (LED) on hajautettu tasaisesti LCD-
paneelin takana olevan taustavaloyksikön koko alueelle. LED-valot on 
kytketty yhteen suorakulmion muotoisissa ryhmissä (8 x 12 yksikköä), 
joiden valonvoimakkuutta voidaan säätää erikseen. Jokaista LED-ryhmää 
säädetään erikseen paikallisella himmennyksellä kuvan vastaavan osan 
tarvitseman valonvoimakkuuden mukaan. Se parantaa merkittävästi kuvan 
kontrastia. 
 
BeoVision 7-55:n skannaava taustavalo syttyy ja sammuu nopeasti yhden 
kuvan aikana, mikä lyhentää kuvien välistä siirtymäaikaa. Sen 
tarkoituksena on vähentää LCD-tekniikalle ominaista, kuvan 
pysähtymisestä johtuvaa liikkeen epätarkkuutta liikkuvassa kuvassa. Se 
varmistaa yhdessä BeoVision 7-55:n 100/120 Hz:n tekniikan kanssa 
nopeiden liikkuvien kohtausten terävyyden. 
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Tutkimus- ja kehitysosaston johtaja Ben Verbraak toteaa seuraavaa: 
”Suoran LED-taustavalon ja paikallisen himmennyksen ansiosta kuvaan 
voidaan saada paljon syvemmät mustan sävytasot kuin perinteisessä 
kylmäkatodiloisteputkiin perustuvassa taustavalotekniikassa. Kuvien 
kontrasti on tällöin hyvin suuri, mikä parantaa merkittävästi 
katselumukavuutta etenkin heikosti valaistuissa huoneissa.” 

 
Bang & Olufsenin kuvafilosofia 
Bang & Olufsen yhdistää kuvanlaatua koskevat objektiiviset parametrit 
subjektiivisiin katselumukavuuselementteihin ainutlaatuisella tavalla. 
 
Bang & Olufsenin VisionClear-nimitys viittaa eri tekniikoihin, joiden avulla 
saavutamme optimaalisen kuvanlaadun. Strategianamme on kehittää vain 
sellaisia tekniikoita, joista on hyötyä asiakkaalle ja jotka todella parantavat 
kuvanlaatua. 
 
VisionClear-konseptia kehitetään jatkuvasti optimaalisen kuvanlaadun 
takaamiseksi kaikissa videokonsepteissa ja kaikissa oloissa. 
Katselumukavuuden käsite muodostuu elementeistä, joihin sisältyvät 
katsoja, näytön kuva ja katseluolot. Sekä VisionClear-konsepti että 
katselumukavuuselementit tukevat Bang & Olufsenin tärkeää päämäärää 
tarjota käyttäjille paras mahdollinen katselukokemus. 
 
Lisätietoja: 
Corporate Communication 
Bang & Olufsen a/s 
Puhelin: +45 96 84 51 00 

Faksi: +45 96 84 50 33
 

Kaksi puhtaalle äänentoistolle omistautunutta miestä, Peter Bang ja Svend Olufsen, perustivat 
Bang & Olufsenin vuonna 1925 Struerissa Tanskassa. Sittemmin tuotemerkistä on sen 
pitkäaikaisen käsityöperinteen ja vahvan huipputekniseen tuotekehitykseen sitoutumisen 
ansiosta muodostunut ensiluokkaisen suorituskyvyn ja huippumuotoilun keulakuva. 
Kodin integroiduista video- ja audioratkaisuista Bang & Olufsen on viime vuosina laajentanut 
monipuolista osaamistaan myös hotelli- ja autoalalle. Yrityksen nykyinen mallisto onkin 
erinomainen esimerkki niin kotiin kuin autoonkin suunnitellusta saumattomasta 
mediakokemuksesta. 
Lisätietoja Bang & Olufsenista saat osoitteesta www.bang-olufsen.com. 
 
Kuvia on saatavana maksutta Bang & Olufsenin mediakeskuksesta: 
http://mediacenter.bang-olufsen.dk. 
Jos vierailet sivustolla ensimmäistä kertaa, rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi ohjeiden 
mukaisesti. 
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