
 
 

 

C SEED 201 - největší venkovní LED televize na světě, navržená Porsche Design Studiem 

 
 
Praha, 2013 
 
 

Společnost KD Elektronika zařadila do svého prodejního portfolia značku, 
která zákazníkům na českém trhu nabízí novou možnost zábavy 
prostřednictvím venkovních televizí C SEED.   
 
 
Impozantní lídr od Porsche Design Studia 
 
Největší venkovní LED televize na světě C SEED 201 zvyšuje standard špičkové venkovní zábavy. Plně 
zasouvací televize s 201palcovou obrazovkou je připravena k akci stisknutím tlačítka. Čtyřicet sekund 
stačí na to, aby se obrazovka vysunula ze země a rozevřela se. Vy si pak můžete užívat dokonalého 
obrazu, a to dokonce i na přímém slunci. Když produkce skončí, televize se opět zasune do země 
stejně diskrétně, jako se objevila, a vy máte opět ničím nerušený výhled na okolí.  
 
Nejlepší a nejkvalitnější obraz 
 
Představte si tento monolit s 201palcovou LED obrazovkou jako „semínko“ venkovní zábavy, které 
radikálně posouvá možnosti sledování televize v open-air prostoru. S touto vizí přišli Alexander 
Swatek a Edouardo Saint Julien-Wallsee. Ti předtím založili společnost Global Bright Media, která se  
s úspěchem dodává LED obrazovky využívané při takových prestižních událostech, jako jsou filmový 
festival v Cannes nebo závody Formule 1. Technická kouzla, ukrytá za obrazovkou, jsou výsledkem 
inovativního výzkumu a vývoje, špičkového německého strojírenství a nejvyspělejší LED technologie. 
C SEED 201, toto unikátní dílo řemeslného mistrovství, se nyní vyrábí v omezeném množství pro 
náročnou globální klientelu.  
 
„C SEED je novou značkou, která vznikla z dlouholeté spolupráce odborníků,“ říká Alexander Swatek  
s odkazem na spolupráci mezi společnostmi C SEED Entertainment Systems a Porsche Design Studio  
a dodává:  „Vychází z jedinečného odkazu toho nejlepšího, co bylo vymyšleno v těchto oborech.“ 
 
Vrchol umění 
 
Od chvíle, kdy sloup C SEED 201 vyjede ze svého úkrytu, trvá pouze 15 sekund, než dosáhne plné 
výšky, tj. 4, 65 m. Sedm panelů se tiše rozbalí a zaklapne do sebe, a tak vytvoří hladkou obrazovku, 
která ožije obrazy ve velmi vysokém rozlišení s 281 bilionem zářivých barev. HDTV, Blu-ray filmy, 
sportovní události nebo herní konzole s golfem ‒ volba je na vás, stačí stisknout ovladač. Ať už se 
bavíte doma, v některém z nejlepších resortů, nebo na exkluzivní akci, jediným limitem pro tuto 
venkovní LED televizi je obloha v pozadí. 
 
Stylová ikona 
 
Elegantní funkční vzhled televize C SEED 201 je držitelem červené tečky pro nejlepší, získal ocenění 
„red dot: best of the best 2012“ za design. Porsche Design Studio tuto gigantickou venkovní televizi 
chápe jako špičkovou sochu, která kombinuje elegantní minimalismus s okázalým výkonem pro 
potěšení davů. 
 



 
 

 
Fakta a čísla 
 
• LED obrazovka s úhlopříčkou 201 palců (5,11 m)  
• originální LED TV technologie s max. 5000 nitů jasu, plně kompatibilní s denním světlem 
• LED obrazovka s vysokým rozlišením a poměrem stran 16:9 
• HD přenos videa 
• vysoce kvalitní 3pásmový venkovní audiosystém zahrnující 15 reproduktorů 
• integrovaný multimediální server 
• vodotěsné 
• výškově nastavitelné až do 4,65 m 
• obrazovka se dá natáčet do úhlu 270 stupňů 
• dálkové rádiové ovládání, bezdrátové, 2,4 GHz  
 
 
 
Více informací na www.cseed.tv. Obrázky ve vysokém rozlišení a videomateriál jsou k dispozici na 
http://cseed.tv/press/registration.html. Jste-li zde poprvé, postupujte podle pokynů a zaregistrujte se jako nový 
uživatel. 

 
Distributorem značky C SEED v České republice je společnost KD ELEKTRONIKA. www.kd-elektronika.cz 
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