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BeoVision 7-55 – Forbedret 
bildekvalitet med direkte LED-
bakgrunnslys 
 
LCD-skjermen på BeoVision 7-55 har direkte LED-bakgrunnsbelysning med 
lokal dimming. I stedet for å gi en jevn og konstant belysning til hele 
skjermen, slik det er tilfelle med CCFL-paneler, har et direkte LED-
bakgrunnslys rundt 1000 lysdioder (LED) fordelt jevnt over hele 
bakgrunnsbelysningsområdet, bak LCD-panelet. LED-enhetene er knyttet 
sammen i rektangulære grupper (8 x 12 enheter) hvor lysintensiteten kan 
justeres individuelt. Lokal dimming justerer hver enkelt gruppe LED-dioder 
individuelt og proporsjonalt i forhold til lysintensiteten som kreves for den 
tilhørende delen av TV-bildet. Dette forbedrer bildekontrasten betydelig. 
 
Bakgrunnsbelysningen i BeoVision 7-55 skanner bildet, og belysningen slås 
hurtig av og på innenfor én rammeperiode for å redusere tiden bildet holdes 
mellom rammer. Dette reduserer bevegelsesvibreringen i bildet, som igjen 
skyldes måten LCD-teknologien holder bildet på. Kombinert med 100/120 
Hz-teknologien i BeoVision 7-55, sørger dette for skarp gjengivelse av 
hurtige scener. 
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Ben Verbraak, senior teknologiansvarlig i FoU-avdelingen hos Bang & 
Olufsen, forklarer: ”Fordelen med direkte LED-bakgrunnsbelysning med 
lokal dimming er muligheten til å oppnå mye dypere svarte nivåer i bildet 
enn det som er mulig med den tradisjonelle teknologien for CCFL-
bakgrunnsbelysning. Resultatet er bilder med svært god kontrast, noe som 
forbedrer visningsopplevelsen betraktelig, særlig i rom med dårlige 
lysforhold.” 
 
Bang & Olufsens bildefilosofi 
Bang & Olufsen forener objektive parameter for bildekvalitet med 
subjektive elementer når det gjelder visningskomfort, og resultatet er en 
enestående bildeopplevelse. 
 
Hos Bang & Olufsen innebærer betegnelsen VisionClear en rekke 
teknologier som tas i bruk for å gi skjermen den aller beste bildekvaliteten. 
Strategien er å kun introdusere teknologier når de innebærer en fordel for 
forbrukeren, ved at de gir en reell forbedring i bildekvaliteten. 
 
Konseptet VisionClear evalueres stadig for å sikre den aller beste 
bildekvaliteten for våre konsepter under alle tenkelige forhold. Begrepet 
visningskomfort omfatter alle elementene som involverer den som ser på 
TV-en, bildet på skjermen og visningsopplevelsen i sin helhet. Både 
VisionClear-konseptet og visningskomfortelementene støtter det som er 
aller viktigst for Bang & Olufsen – nemlig å gi brukeren en best mulig 
visningsopplevelse. 
 
For mer informasjon, ta kontakt med: 
Corporate Communication 
Bang & Olufsen a/s 
Telefon:+45 96 84 51 00 

Faks: +45 96 84 50 33
 

Bang & Olufsen ble startet i 1925 i Struer, Danmark. Grunnleggerne var Peter Bang og Svend 
Olufsen - to nyskapende unge ingeniører som var lidenskapelig opptatt av å gjengi lyd mest 
mulig perfekt. Den lange tradisjonen med godt håndverk og urokkelig fokus på høyteknologisk 
forskning og utvikling har gjort at varemerket Bang & Olufsen med tiden er blitt synonymt 
med førsteklasses prestasjon og design. 
Bang & Olufsen er i toppsjiktet når det gjelder teknologi for hus og hjem og har årelang og 
omfattende erfaring med å skape integrerte lyd- og videoløsninger for bruk i hjemmet. I de 
senere år har de imidlertid utvidet markedet sitt, og leverer nå også til hotell- og bilbransjen. 
Dette gjør at du kan nyte den mesterlige lyd- og bildekvaliteten som kjennetegner Bang & 
Olufsens produkter både når du er hjemme, i bilen, eller ute på reise. 
Hvis du ønsker mer informasjon om Bang & Olufsen, er du velkommen til å besøke oss på 
www.bang-olufsen.com. 
 
Bilder kan lastes ned gratis fra Bang & Olufsen mediesenter: 
http://mediacenter.bang-olufsen.dk. 
Hvis dette er første gangen du besøker oss, ber vi om at du følger veiledningen og registrerer 
deg som ny bruker. 
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