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Observație:
Vă puteți confrunta cu efectul de retenție a imaginii. 
Dacă mențineți o imagine statică pe ecran pe o 
perioadă mai lungă de timp, este posibil ca imaginea 
să rămână afișată pe ecran. Cu toate acestea, 
aceasta va dispărea atunci când este afișată o 
înregistrare video generală o anumită perioadă de 
timp.

Note privind mărcile comerciale
 • Microsoft, Windows și Internet Explorer sunt mărci 

înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft 
Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte 
țări.

 • Macintosh, Mac, Mac OS, OS X și Safari sunt mărci 
comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite 
ale Americii și alte țări.

 • PJLink este marcă comercială înregistrată sau în curs 
de înregistrare din Japonia, Statele Unite ale Americii 
și alte țări și regiuni.

 • HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia 
Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate 
ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

 • JavaScript este marcă comercială înregistrată 
sau marcă comercială a Oracle Corporation și a 
sucursalelor și companiilor sale asociate din Statele 
Unite ale Americii şi/sau alte ţări.

 • RoomView, Crestron RoomView și Fusion RV 
sunt mărci comerciale înregistrate ale Crestron 
Electronics, Inc.
Crestron Connected este marcă comercială a 
Crestron Electronics, Inc.

Chiar dacă nu s-a făcut o referire specială la mărcile 
înregistrate sau produsele companiei, aceste mărci 
înregistrate au fost pe deplin respectate.

Notă importantă 
privind siguranța

AVERTISMENT
1)  Pentru a preveni deteriorările care pot conduce la 

pericol de incendiu sau electrocutare, nu expuneți 
acest dispozitiv picăturilor sau stropirilor cu lichide.
Nu așezați recipiente cu apă (vază cu flori, pahare, 
cosmetice etc.) pe televizor. (inclusiv pe rafturile de 
deasupra etc.)
Pe/deasupra televizorului nu trebuie amplasate 
surse de flăcări deschise, ca de exemplu, lumânări 
aprinse. 

2)  Pentru a preveni electrocutările, nu demontați 
capacul. În interiorul televizorului nu există 
componente care să poată fi reparate de utilizator. 
Pentru lucrările de service, apelați la personal de 
service calificat.

3)  Nu îndepărtați contactul de împământare al 
ștecărului. Acest dispozitiv este prevăzut cu un 
ștecăr cu trei pini cu împământare. Acest ștecăr 
este compatibil numai cu prize cu împământare. 
Aceasta este o funcție de siguranță. Dacă nu 
puteți introduce ștecărul în priză, contactați un 
electrician.

   Nu anulați funcția contactului de împământare.
4)  Pentru a preveni electrocutarea, asigurați-vă că 

respectivul contact de împământare de la nivelul 
ștecărului cablului de alimentare electrică CA este 
bine conectat.

ATENŢIE
Acest dispozitiv este destinat utilizării în medii care nu 
conțin câmpuri electromagnetice.
Utilizarea acestui echipament în apropierea surselor 
de câmpuri electromagnetice puternice sau în 
zone în care zgomotul electric se poate suprapune 
peste semnalele de intrare poate provoca oscilația 
imaginii și sunetului sau poate provoca apariția unor 
interferențe precum zgomotul.
Pentru a evita posibilitatea deteriorării acestui 
dispozitiv, mențineți-l la distanță față de sursele de 
câmpuri electromagnetice puternice.

AVERTISMENT:
Acest echipament este în conformitate cu Clasa A din 
CISPR32.
Într-un mediu rezidenţial acest echipament poate 
cauza interferenţe radio.
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Măsuri de precauție 
pentru utilizare

Atenționări la instalare
Nu montați ecranul în aer liber.

 • Ecranul este destinat utilizării în spații interioare.
Montați această unitate într-o locație care poate 
susține greutatea unității.

 • Utilizați consola de instalare care respectă 
standardele VESA

Temperatura ambiantă pentru utilizarea acestei 
unități

 • În cazul utilizării unității la altitudini sub 1 400 m 
(4 593 ft) deasupra nivelului mării: între 0 °C și 40 °C 
(între 32 °F și 104 °F)

 • Atunci când utilizați unitatea la altitudini ridicate 
(1 400 m (4 593 ft) și mai mari și sub 2 800 m  
(9 186 ft) deasupra nivelului mării): între 0 °C și 35 °C 
(între 32 °F și 95 °F)

Nu instalați unitatea la altitudini minime de 2 800 m 
(9 186 ft) deasupra nivelului mării.

 • În caz contrar, durata de funcționare a componentelor 
interne poate fi afectată și se pot produce defecțiuni.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio defecțiune 
a produsului etc. provocată de defecțiunile din 
mediul de instalare, chiar și în timpul perioadei de 
garanție.

Nu plasați ecranul în locuri în care ar putea fi afectat 
de sare sau gaze corozive.

 • În caz contrar, durata de funcționare a componentelor 
interne poate fi afectată și se pot produce defecțiuni 
din cauza coroziunii.

Spațiu necesar pentru ventilație
 • Pentru partea exterioară a ecranului, lăsați un spațiu 

de cel puțin 10 cm (3,94”) în partea de sus, jos, 
stânga și dreapta.
În spate, lăsați un spațiu de cel puțin 5 cm (1,97”).

Informații despre șuruburile utilizate atunci când se 
folosește un suport pentru suspendare de perete 
care respectă standardele VESA

Model 
inch

Pasul șurubului 
pentru instalare

Adâncime 
orificiu 
șurub

Șurub 
(cantitate)

84 600 mm × 500 mm 10 mm M8 (4)
75 600 mm × 400 mm 10 mm M8 (4)

Aveți grijă la structura mobilă a indicatorului de 
pornire și a senzorului telecomenzii.

 • Ca setare implicită din fabrică, indicatorul de pornire 
și senzorul telecomenzii sunt amplasate în unitatea 
principală. Pentru o utilizare normală, trageți în 
afară senzorul telecomenzii din partea laterală a 
unității principale, manevrând maneta de pe panoul 
din spate. În funcție de condiția de configurare, de 
exemplu la utilizarea ecranului multiplu, amplasați 
senzorul telecomenzii în unitatea principală. 
(consultați pagina 14)

Nu puneți mâna pe panoul cu cristale lichide.
 • Nu apăsați cu forță pe panoul cu cristale lichide și 

nu-l împingeți cu un obiect ascuțit. Aplicarea unei 
forțe puternice pe panoul cu cristale lichide va duce la 
pierderea uniformității afișajului ecranului, provocând 
defecțiuni.

În funcție de condițiile de temperatură sau umiditate 
se poate observa o luminozitate neuniformă. Acest 
lucru nu reprezintă o defecțiune.

 • Această lipsă a uniformității va dispărea atunci când 
se aplică curent în mod continuu. În caz contrar, 
consultați distribuitorul.

Solicitare privind securitatea
La utilizarea acestui produs, luați măsuri de 
siguranță pentru a evita următoarele incidente.

 • Scurgerea informațiilor personale prin intermediul 
acestui produs

 • Utilizarea neautorizată a acestui produs de către o 
terță parte rău intenționată

 • Interferarea cu sau oprirea acestui produs de către o 
terță parte rău intenționată

Luați suficiente măsuri de securitate.
 • Setați o parolă pentru control LAN și restricționați 

utilizatorii care se pot autentifica.
 • Puneți o parolă cât mai greu de ghicit.
 • Schimbați-vă parola periodic.
 • Panasonic Corporation sau filialele sale nu vă vor 

solicita niciodată parola în mod direct. Nu divulgați 
parola în cazul în care primiți astfel de solicitări.

 • Rețeaua de conectare trebuie securizată printr-un 
firewall etc.

 • La eliminarea produsului, iniţializaţi datele înainte de 
eliminare. [Shipping]
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Note privind utilizarea de LAN cu cablu
În cazul montajului unui ecran într-un loc în care 
apar frecvent sarcini electrostatice, luați suficiente 
măsuri antistatice înainte de a începe să folosiți 
ecranul.

 • Atunci când ecranul este utilizat într-un loc în care 
apar frecvent sarcini electrostatice, de exemplu, în 
zone cu covoare, comunicațiile rețelei LAN cu cablu 
sunt întrerupte mai frecvent. În acest caz, eliminați 
energia electrostatică și sursele de zgomot care pot 
provoca probleme cu un covor antistatic și restabiliți 
rețeaua LAN cu cablu.

 • În cazuri rare, conexiunea LAN este dezactivată din 
cauza electricității statice sau zgomotului. În acel caz, 
opriți alimentarea electrică de la nivelul ecranului și 
al dispozitivelor conectate o dată și apoi reactivați 
alimentarea electrică.

Este posibil ca ecranul să nu funcționeze în mod 
corespunzător din cauza undelor radio puternice 
provenite de la stația de emisie sau radio.

 • Dacă există unități sau echipamente care emit unde 
radio puternice, în apropierea locului de instalare, 
instalați televizorul într-un loc care se află la suficientă 
distanță față de sursa undelor radio.  Sau înfășurați 
cablul LAN conectat la terminalul LAN folosind o 
bucată de folie metalică sau o conductă metalică care 
este împământată la ambele capete.

Curățarea și întreținerea
Partea frontală a panoului cu cristale lichide a fost 
special tratată. Ștergeți ușor suprafața panoului 
ecranului cu cristale lichide folosind doar o lavetă 
de curățare sau o lavetă moale, fără scame.

 • Dacă suprafața este deosebit de murdară, ștergeți 
cu o lavetă moale, fără scame, care a fost înmuiată 
în apă curată sau apă în care ați diluat detergent 
natural de 100 de ori și apoi ștergeți suprafața în mod 
uniform cu o lavetă uscată de același tip pentru a 
usca suprafața.

 • Nu zgâriați sau nu loviți suprafața panoului cu unghiile 
sau alte obiecte dure; în caz contrar, suprafața se 
poate deteriora. În plus, evitați contactul cu substanțe 
volatile precum sprayurile anti-insecte, solvenții și 
diluanții; în caz contrar, calitatea suprafeței poate fi 
afectată negativ.

Dacă se murdărește carcasa, ștergeți-o cu o lavetă 
moale și uscată.

 • În cazul în carcasa este deosebit de murdară, 
înmuiați laveta în apă în care ați adăugat o cantitate 
mică de detergent natural, iar apoi stoarceți laveta 
bine. Utilizați această lavetă pentru a șterge carcasa 
și apoi ștergeți-o cu o lavetă uscată.

 • Nu permiteți contactul direct dintre detergent și 
suprafața ecranului. Dacă în interiorul unității pătrund 
picături de apă, pot apărea probleme de funcționare.

 • Evitați contactul cu substanțe volatile precum 
sprayurile anti-insecte, solvenții și diluanții; în caz 
contrar, calitatea suprafeței carcasei poate fi afectată 
negativ sau stratul de acoperire se poate decoji. În 
plus, nu o lăsați în contact cu articole realizate din 
cauciuc sau PVC pe perioade lungi de timp.

Utilizarea unei lavete impregnate cu substanțe 
chimice

 • Nu utilizați lavete impregnate cu substanțe chimice pe 
suprafața panoului.

 • Urmați instrucțiunile lavetei impregnate cu substanțe 
chimice pentru a o utiliza pe suprafața carcasei.

Eliminarea 
Atunci când eliminați produsul, întrebați autoritatea 
dumneavoastră locală sau distribuitorul local care 
sunt metodele corecte de eliminare.
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Înainte de conectare
● Înainte de conectarea cablurilor, citiți cu atenție 

instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului extern ce 
trebuie conectat.

● Înainte de conectarea cablurilor, opriți toate 
dispozitivele.

● Citiți următoarele puncte înainte de a conecta 
cablurile. În caz contrar, pot apărea defecțiuni.

 • Atunci când conectați un cablu la unitate sau la 
un dispozitiv conectat la unitate, atingeți orice 
obiect metalic din jur pentru a elimina energia 
electrostatică din corp înainte de a realiza 
activităţile. 

 • Nu utilizați cabluri inutil de lungi pentru a conecta 
un dispozitiv la unitate sau la corpul unității. Cu cât 
cablul este mai lung, cu atât devine mai sensibil la 
parazitare. Deoarece utilizarea unui cablu atunci 
când este înfășurat îl face să funcționeze ca o 
antenă, acesta devine sensibil la parazitare. 

 • La conectarea cablurilor, conectați mai întâi GND, 
apoi introduceți drept terminalul de conectare al 
dispozitivului. 

● Achiziționați orice cablu necesar pentru conectarea 
dispozitivului extern la sistem, care nu este nici 
furnizat cu dispozitivul, nici disponibil ca opțiune.

● Dacă forma exterioară a ștecărului unui cablu de 
conectare este mare, acesta poate intra în contact cu 
perifericele, cum ar fi capacul din spate sau ștecărul 
unui cablu de conectare adiacent. Utilizați un cablu 
de conectare cu o dimensiune corespunzătoare a 
ștecărului pentru alinierea terminalului.

● Dacă semnalele video de la echipamentul video 
conțin o instabilitate prea mare, imaginile de pe ecran 
pot prezenta un tremur. În acest caz trebuie conectat 
un corector de stabilizare (TBC).

● Atunci când semnalele de sincronizare de ieșire 
de la PC sau echipamentul video sunt perturbate, 
de exemplu la schimbarea setărilor de ieșire 
video, culoarea semnalului video poate fi temporar 
perturbată.

● Unitatea acceptă semnale video mixte, semnale 
YCBCR/YPBPR (PC IN), semnale RGB analogice (PC 
IN) și semnale digitale.

● Anumite modele de PC nu sunt compatibile cu 
unitatea.

● Utilizați un compensator pentru cabluri atunci când 
conectați dispozitive la unitate utilizând cabluri 
lungi. În caz contrar, imaginea nu va fi afișată 
corespunzător.
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Date tehnice
Model nr.
Model de 84 inci : TH-84EF1W
Model de 75 inci : TH-75EF1W

Consum electric
Model de 84 inci

535 W
Model de 75 inci

285 W

Stare de dezactivare a alimentării electrice
0,3 W

Stare de așteptare
0,5 W

Panoul ecranului LCD
Model de 84 inci

Panou IPS de 84 de inchi (Edge LED iluminare de 
fundal), format al imaginii 16:9

Model de 75 inci

Panou IPS de 75 de inchi (Edge LED iluminare de 
fundal), format al imaginii 16:9

Dimensiunea ecranului
Model de 84 inci

1 860 mm (l) × 1 046 mm (Î) × 2 134 mm (diagonală) / 
73,2” (l) × 41,2” (Î) × 84,0” (diagonală)

Model de 75 inci

1 649 mm (l) × 927 mm (Î) × 1 892 mm (diagonală) / 
64,9” (l) × 36,5” (Î) × 74,5” (diagonală)

Rezoluție
1 920 (orizontal) × 1 080 (vertical)

Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime)
Model de 84 inci

1 910 mm × 1 102 mm × 78 mm / 75,2” × 43,4” × 3,1”
Model de 75 inci

1 681 mm × 959 mm × 77 mm / 66,2” × 37,8” × 3,0”

Masa
Model de 84 inci

aprox. 70  / 154 lbs net
Model de 75 inci

aprox. 55  / 121 lbs net

Sursa de alimentare
220 ‒ 240 V ~ (220 ‒ 240 V curent alternativ),  
50/60 Hz

Stare de utilizare
Temperatură

0 °C ‒ 40 °C (32 °F ‒ 104 °F)*1

Umiditate
20 % ‒ 80 % (fără condensare)

Stare de depozitare
Temperatură

-20 °C ‒ 60 °C (-4 °F ‒ 140 °F)
Umiditate

20 % ‒ 80 % (fără condensare)

Timp de utilizare
16 ore/zi

Conectori
HDMI 1
HDMI 2

Conector de TIP A*2 × 2
Semnal audio:

PCM liniar (frecvenţe de eşantionare - 48 kHz, 
44,1 kHz, 32 kHz)

DVI-D IN
Pin 24 DVI-D × 1:

Conformitate cu revizia DVI 1.0
Protecția conținutului:

compatibil cu HDCP 1.1

VIDEO
Mini mufă Audio/Video cu 4 poli (M3) × 1

Video: 1,0 Vp-p (75 Ω) 
Audio: 0,5 Vrms

PC IN
Mini pinul 15 de D-sub (Compatibil cu DDC2B) × 1
Y/G:

1,0 Vp-p (75 Ω) (cu semnal de sincronizare)
0,7 Vp-p (75 Ω) (fără semnal de sincronizare)

PB/CB/B:
0,7 Vp-p (75 Ω) (fără semnal de sincronizare)

PR/CR/R:
0,7 Vp-p (75 Ω) (fără semnal de sincronizare)

HD/VD:
1,0 – 5,0 Vp-p (impedanță înaltă)

AUDIO IN
Mini mufă stereo (M3) × 1, 0,5 Vrms
Comun cu DVI-D IN și PC IN
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Licență software
Acest produs are incorporat următorul software:
(1) software dezvoltat independent de către sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de o terță parte și utilizat cu licență de către Panasonic Corporation,
(3) software utilizat cu licență conform Licenței Publice Generale GNU, Versiunea 2.0 (GPL V2.0),
(4) software utilizat cu licență conform Licenței Publice Generale GNU LESSER, Versiunea 2.1 (LGPL V2.1) și/sau
(5) software cu sursă deschisă (open source), altul decât software-ul utilizat cu licență conform GPL V2.0 și/sau LGPL 
V2.1.
Software-ul care face parte din categoria (3) - (5) este distribuit în speranța că va fi util, însă FĂRĂ NICIO GARANȚIE, 
nici măcar garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Pentru detalii, 
consultați condițiile de licență afișate prin selectarea [Software licenses], urmând operațiunea specificată din meniul 
[Settings] al acestui produs.
Cel puțin trei (3) ani de la livrarea acestui produs, Panasonic va oferi oricărui terț care ne contactează la datele de 
contact oferite mai jos, în schimbul unui cost care nu depășește costul nostru de distribuire al codului sursă, o copie 
completă prelucrabilă electronic a codului sursă corespunzător acoperit de GPL V2.0, LGPL V2.1 sau alte licențe cu 
obligația de a proceda astfel, precum și notificarea aferentă privind drepturile de autor.
 
Date de contact:
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Notificare privind AVC/VC-1/MPEG-4
Acest produs este licențiat conform Licenței portofoliului de brevete AVC, Licenței portofoliului de brevete VC-1 și 
Licenței portofoliului de brevete MPEG-4 Visual pentru utilizare personală de către un client sau alte utilizări care 
nu implică remunerări pentru (i) codificare video conform standardelor AVC, VC-1 și MPEG-4 Visual („AVC/VC-1/
MPEG-4 Video”) și/sau (ii) decodare video AVC/VC-1/MPEG-4 care a fost codificat de un client implicat într-o 
activitate personală și/sau a fost obținut de la un furnizor video licențiat pentru a furniza video AVC/VC-1/MPEG-4. 
Nu se oferă nicio licență și nicio licență nu este implicită pentru orice altă utilizare. Informații suplimentare pot fi 
obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați http://www.mpegla.com.
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