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LG M2262D
Novinka v oblasti LCD TV monitorů, M2262D od společnosti LG, právě přichází na trh a já
jsem měl možnost jej otestovat jako jeden z prvních. O zkušenosti s tímto modelem se s vámi
samozřejmě podělím v následující minirecenzi.

Obsah balení
Balení obsahuje, jak jinak, kompletní LCD TV monitor s odděleným podstavcem,
z příslušenství je to dálkový ovladač (včetně baterií), CD s návodem a ovladači, příručku,
z kabelů jsou to 3,5mm audio, napájecí a D-Sub kabel plus sponka k jejich sepnutí. Bohužel
kabel DVI-D či HDMI v balení nenajdeme. Vše je vhodně zabaleno a chráněno proti
poškození a lesklé části panelu a podstavce jsou ještě navíc chráněny fólií proti poškrábání.

Provedení
Jak už bývá u monitorů a LCD TV od LG zvykem, převážnou část 22" panelu tvoří černý
lesklý plast a ve stejném duchu je také vyveden i podstavec, který se pomocí mechanizmu
připojí k výkyvné části panelu. Rozměrové a hmotnostní parametry jsou v normě a činí 519,8
mm x 400,5 mm x 193,5 mm (Š x V x H) a 4,7 kg. U jednotlivých modelů LG monitorů se
většinou setkáváme s nějakým jedinečným a originálním prvkem, který povětšinou odlišuje
jednotlivé modelové řady. Nejinak je tom u modelů M2x62D. Zde je nejdominantnějším
prvkem zhruba 2,5cm široká spodní lišta monitoru. Ta má kouřový, tmavě vínový nádech a je
dole zakončena stříbrným proužkem, který se táhne po celé její délce. V pravé části se tento
proužek rozdvojuje a do vzniklé elipsy je vsazena modrá dioda pro indikaci napájení, která
v pohotovostním režimu bliká žlutě. Uprostřed nad lištou se nedočkáme žádné změny,
nachází se zde tradičně logo LG a vpravo od něj šestice senzorových tlačítek v pořadí
IMPUT, MENU, OK, VOL, PR a POWER. Předposlední dvě tlačítka mají dvě šipky, které
slouží pro navigaci v OSD menu. Senzorová tlačítka jsou v poslední době hitem, a i když u
M2262D mají dobrou citlivost, já osobně jsem spíše zastáncem praktičtějších cvakajících
hrbolků, obzvláště pokud trochu nepochopitelně chybí jakékoliv podsvícení. To je ale
samozřejmě značně subjektivní hodnocení a pro jiné může být naopak ovládání monitoru
s jejich pomocí pohodlnější. Nicméně monitor disponuje dálkovým ovladačem, takže na
samotný panel nemusíte při nastavování ani sáhnout.
Jelikož se jedná o plnohodnotný televizor, skrývá ve svých útrobách tunery pro příjem
analogového/digitálního signálu a příjem HDTV (MPEG2 / MPEG4 AVC). Vzadu proto
najdeme konektor pro připojení antény, dále 2x scart, HDMI, DVI-D, D-Sub, komponentní
(YPbPr), cinch audio, RS232C a 3,5 mm audio výstup. M2262D ještě disponuje USB 2.0
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konektorem, který neslouží jako servisní konektor, jak tomu bylo u starších modelů LG, ale je
plnohodnotným USB konektorem, díky kterému lze do TV zastrčit libovolná paměťová
zařízení mass storage standardu (např. flash disky) a pomocí volby USB v OSD menu si lze
prohlížet na něm uložené obrázky. Pokud máte na disku uloženou hudbu v mp3, lze ji také
přehrát a použít třeba jako doprovod pro prezentaci fotografií z dovolené, neboť monitor
disponuje vestavěnými reproduktory 2x3W.

Technické specifikace
Panel disponuje rozlišením 1920x1080, odezvou 5ms, jasem 300 cd/m2 a dynamickým
kontrastním poměrem 50 000:1. Rozměry zobrazované plochy jsou 476,6 mm x 268,1 mm a
obraz je zobrazován na obrazovce s anti-lesklou povrchovou úpravou. Zvuk obstarávají
reproduktory 2x3W.
Funkce a nastavení
V OSD menu nalezneme osm nabídek. První je obecné NASTAVENÍ pro ladění stanic,
aktualizaci softwaru a diagnostiku, následují klasické nabídky správy OBRAZu (ten se dá
např. nastavit jako 4:3, 16:9, Original, Zoom1, Zoom2 nebo 14:9) a ZVUKu, dále nabídka
ČAS, která umožní nastavení hodin, času vypnutí, zapnutí, nastavení časovače vypnutí a
automatické vypnutí. V položce MOŽNOSTI lze zvolit jazyk, zemi, titulky atp., přes ZÁMEK
volíme např. heslo či rodičovský zámek. Sedmá z nabídek slouží pro volbu VSTUPu a
poslední osmá s názvem USB slouží pro využití výše popsaných možností USB konektoru.

Závěrem
V kategorii menších a levnějších televizorů splňuje LG M2262D svou úlohu na výbornou.
K tomu pomáhá řada technologických prvků, které vylepšují kvalitu právě zobrazovaných
scén (např. DFC, ACR, DCE nebo DCM). Jejich výčet a popis by zabral rozsah celé jedné
recenze, proto se o nich příliš nezmiňuji, ale pokud někoho opravdu zajímají detaily, není
problém na internetu o této problematice najít dostatek materiálů. Z hlediska poměru
cena/výkon mohu tento LCD televizor vřele doporučit.
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