LG LB630V
koreai

// NewPlayer

A sorozat eddigi részeiben ténylegesen kínai kütyüket, hogy szakszót mondjak gadgeteket, néztünk meg eddig, de
szeretném, ha ezek a cikkek többről is
szólnának. Így most elhagyjuk Kínát és átmegyünk Koreába, ahol az LG székházát
támadjuk be és az egyik még 2014-ben
megjelent modelljüket nézzük meg
közelebbről.
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OS: LG WebOS
Kijelző:
47” FULL HD Led
Csatlakozok:
3db HDMI 1.4
3db USB 2.0
AV
JACK
UTP
WIFI
Méret ( lábakon ):
960 x 610 x 218 mm

Sokat agyaltam rajta, hogy milyen
tévét vegyek magamnak. Eredetileg
Sonyt akartam, aztán Samsungot.
A Sonyval az volt a bajom, hogy túl
drága volt, Samsungoknál pedig nincs
szükségem arra a sok okosságra ami
bennük van. Nekem jóformán csak
egy nagy kijelző kell, amin legyen
legalább 3 hdmi és 2 usb. Ha 100%ig őszinte akarok lenni az sem baj, ha
nem lehet vele a tv adást fogni. :)

Miért éppen az LG?
Mivel ilyen buta tévét nem igazán
árulnak ma már, csak okos tévéket,
így nem volt más választásom mint
hogy operációs rendszert válasszak
a tévéhez. Android lenne jó, sőt már
régóta szemezek a Xiaomi MI tévéjével. Persze, ezt nem hogy idehaza, de
még Európában sem forgalmazzák.
Más Android alapú tévét sem találtam
idehaza, így marad más.
A legtöbb tévégyártó valamilyen
saját megoldással próbálkozik. Saját
rendszer, saját bolt és így saját alkalmazások. Ez talán a Samsungnál
látszódik a legjobban. De mint mondtam, a Samsungot inkább kilőttem,
mert valami mást szerettem volna.
Így találtam rá az LG-re és a WebOSre, azon belül is a 47 colos LB630V-re.

Miért éppen a 47LB630V?
Miután eldöntöttem, hogy akkor
LG tévét szeretnék venni, már csak
az eredeti feltételemnek megfelelőt
kellett keresnem. Szóval olyan kellett,
amin legalább 3 HDMI és 2 USB port
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Milyen is akkor a tévé?

van, ja és persze legyen Full HD-s a felbontása. A 4k-nak még szerintem nem
sok értelme van, főleg hogy a legtöbb
tv tévéadás még a 720-at sem éri el. A
tévé méretével kapcsolatosan sokáig
40-42 collban gondolkodtam, de mivel nem sokkal drágább a nagyobb kivitel, így végül a 47 colos változat lett.
Emellett a típus mellett más konkrét
érvem nem volt mikor kiválasztottam.
A WebOS, az ár, a méret teljesen elég
volt számomra.

Mi az a WebOS?
A WebOS-t még 2009-ben a Palm
fejelsztette ki, kifejezetten mobiltelefonok számára. A hatalmasat bukott rendszert a Palm egy év
után eladta a HP-nak, ahonnan kalandos utak után végül az LG-hez
került. A telefonos rendszer így jóformán megszűnt létezni és tévés
operációs rendszerként született
újjá. A rendszer egyik legnagyobb
érdekessége, hogy aki WebOS alkalmazás fejlesztésre adja a fejét
annak “csak” HTML-t és CSS-t kell
tudnia. (Ezt úgy képzeljétek el,
mint a Firefox OS-t)

Mikor kivettem a dobozból, rájöttem,
hogy ez a tv nagy. Még befér a 120 cm széles
helyre a szekrényben, sőt a PS4 is mellé fér,
de már nem sok hely marad pluszban.
Nagyon meg vagyok elégedve a tévé minőségével, szerintem nagyon szép képe van.
Nagyon be sem kellett állítani, már az alap
beállításokkal is szépen jelent meg mind a
tévéadás mind egy lejátszott videó. Egy nagyon minimális beállítást kellett eszközölni rajta,
ami igazából csak a fényerőt érintette. Meg is lepődtem ezen, mert eddig a család minden tévéjénél
elment pár óra mire belőttük a beállításokat.
Úgyhogy miután kijátszottam magam a beállításokkal, rákötöttem az egyik hdmi bemenetbe a laptopom, egy másikba pedig a PS4-et. Itt ért az első
érdekes dolog. Amikor a WebOS azt érzékeli, hogy a
HDMI-n keresztül jel érkezik, akkor egyből felajánlja,
hogy átvált rá. Egy kis felugró ikon jelenik meg, aminek a segítségével egy gombnyomásra át is lehet
váltani az éppen most aktívvá váló bemenetre.
De még mielőtt tovább haladnánk, megemlíteném
a negatív dolgokat:
Az egyik legnagyobb csalódás amiatt ért, hogy
ahol csak néztem videókat, bemutatókat a tévéről,
mindenhol a Magic Remote controllerrel együtt
használták, mert azt adták hozzá. Ez nálam nem
így volt, nekem külön kellet megvásárolnom
másnap.
A haverom Samsung tévéjében nem
tetszik, hogy bekapcsoláskor egy kis
menü jelenik meg, ami miatt bekapcsolás
után még nyomni kell egy entert, hogy az utoljára nézett adást teljes képernyőben lássuk. Ez LG-éknél szerencsére nem
így van. Egyből a nagy képet látom,
viszont ha bármilyen extra funkciót
el akarok érni, akkor várnom kell pár
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másodpercet, míg a rendszer elindul.
A tévé mellé adott hagyományos távirányítóval egyszerűen használhatatlan. Minden menüpont és beállítás baromi körülményesen
érhető el. Jópofa, hogy van rajta 1-2 olyan
gomb, amit elég sokszor használunk, de ha
bármi mást akarunk csinálni, akkor a Magic
Remote-tal ezerszer könnyebb dolgunk van.
Ezzel szemben a Magic Remote annyira faék
egyszerűségű lett, hogy sok esetben csak
bonyolítja a használatot. Pl. nekem nagyon
hiányoznak róla a play-pause-stop gombok,
amiknek szerintem létjogosultsága lenne
ezen a távirányítón is. Tudom, hogy ez így
ellentmondásos, de sajnos az a helyzet, hogy
így van. A legjobb, ha mind a két távirányítót
a kezünk közelében tartjuk és annak megfelelően váltogatjuk, hogy éppen mit szeretnénk csinálni.
Amit nagyon negatívumnak nem mondanék, de azért csodálkozom rajta, hogy
Magyarországon nincsen LG Store. Ezért úgy
kellett beállítanom a tévét, mintha Angliában lennék és angol tv adást néznék. Ennek
az lett az eredménye, hogy van Store-om és
tudok letölteni appokat, de azok a digitális
adások, ahol nyelvet lehet választani alapból
angolul indulnak el.
És végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb: az előző Samsung tévémnek minden
csatlakozója a jobb oldalon volt, így mindent
oda építettünk fel. Ennek szöges ellentéte
az LG, ott ugyanis minden csatlakozó a bal
oldalon található. Szóval elő kellett vennem
a szekrényből a hosszabb HDMI kábelt, hogy
a PS4-et rá tudjam dugni. Hát nem szörnyű?
Azt hiszem ennyi lenne a nehézségek listája.
Rosszabbra számítottatok?
Mint mondtam, nagyon elégedett vagyok vele. Ezek a “hibák” igazából nem za-
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varóak, csak egy kis megszokás kérdése az
egész. Simán együtt tudok élni azzal, hogy az
a 3 csatorna, amit kb. évente egyszer nézek,
de akkor is csak addig, míg átlapozok rajtuk
angolul szólalnak meg.
Viszont rengeteg olyan apróság van, ami
miatt tetszik. A WebOS olyan kis apróságokkal rendelkezik, amik miatt azt mondanám,
hogy érdemes lenne más gyártónak is elgondolkodnia, hogy ezt a rendszert használja.
Nagyon apróság, de látszik, hogy még erre is
figyeltek: a különböző bemeneteknek lehet
más nevet adni és más ikont hozzárendelni.
Így az eddigi HDMI 1 a kis csatlakozóval átváltozott PS4-re egy kis controller ikonnal.
A felületen pedig az appok listáját egyedileg
tudom összerakni, így az első helyen nem az
eddig csak egyszer használt Deezer jelenik
meg, hanem valahogy így néz ki: tévéadás,
PS4, PC, Plex app
A tévé médialejátszó képességére sem
lehet panasz. Azok közül, amikkel teszteltem
a legtöbbet gond nélkül lejátszotta. Ahogy
az várható volt, csak a 10 bites animékkel
volt baja. De ezt teljesen kiküszöböltem az
otthoni laptop szerver és a Plex segítségével, amiről majd talán egyszer egy másik cikk
keretein belül írok többet. De tömören arról

Mi az a Magic
Remote?
A Magic Remote-ot úgy
képzeljük el, mint egy
egeret, amit a tévére
kötünk. Csak ezt nem
sima felületen, hanem a
levegőben kell mozgatni
és úgy lehet egy kis mutatót irányítani vele.

van szó, hogy ez egy médiaszerver és egy lejátszó alkalmazás csomag. A szerver felmegy
a gépre, a lejátszó pedig a tévére, mivel van
WebOS-es verziója.
Van még itt beépített böngésző, Youtube alkalmazás is. A böngészővel flash
tartalmat nem lehet megjeleníteni, de ezt
nem is vártam el. A Youtube alkalmazás
pedig ugyanaz, mint amivel már PS4-en is
találkozhattunk, így semmi nagy meglepetés. Nem próbáltam ki minden alkalmazást
a Store-ból, mert rengeteg van. Főleg ha
Angliába regisztráljuk be a tévénket és nem
Magyarországra. Ez is egy nagy piros pont,
hogy nem csak pár gyári semmire sem
használható alkalmazást lehet elérni,
hanem ténylegesen egy bárki által
feltölthető app store-t kapunk. Ezt kb.
úgy képzeljétek el, mint ha a Google
Play áruház egy korai szakaszát látnátok.
Külsőleg sem lehet panaszom.
Elég szépre tervezték a tévét kellően
magas ahhoz, hogy rá lehessen gyömöszölni sok mindent és a lábai kb.
semmi helyet nem foglalnak el. Két
aprócska kis valami, amiken nagyon
stabilan áll a készülék.
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Összegzés
Szóval szerintem megérte-e
a tévé az árát? Simán megérte,
mert teljesen jó. Nagyon szép
képe van még a rosszabb adásoknak is. Játszani nagyon jó, a
sok beépített beállítási sablont
át sem kell variálni, egyből használhatóak.
A WebOS már régóta érdekelt és tévéként nagyon
pozitív róla a véleményem. De egy kicsit ott
motoszkál a fejem hátsó részében, hogy idén
elvileg jönnek a Sony Androidos tévéi. Lehet,
hogy meg kéne majd azokat is néznem közelebbről?
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