
We schreven het al eerder: plasma- en
LCD-schermen kunnen zich over het al-
gemeen nog niet meten met de traditio-
nele beeldbuis. Een enkele uitzondering
daargelaten: de Sony LCD-tv (80 cm,
€1800) uit deze test haalde met de Sony
beeldbuis-tv (76 cm, €730) de hoogste
waardering voor beeldkwaliteit. De LCD
verliest het echter op geluid en bedie-
ningsgemak. Bovendien kost de LCD per
vierkante centimeter meer dan twee keer
zo veel als de beeldbuis. 
Beeldbuizen van 66 cm hebben gemid-
deld het hoogste Testoordeel. Hun
grotere broers doen het al wat minder,
met één opvallende uitglijer: Daewoo. 
LCD-schermen kruipen qua prijs en
mogelijkheden in de richting van 
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digitaal thuis > tv’s
test

Hoe plat wilt u het hebben?
Platte tv’s hebben de toekomst,
maar de beeldbuis is nog steeds
de beste keus voor wie kijkgenot
vooropstelt. En voor een fractie
van de prijs van zo’n bewegend
schilderij.

beeldbuizen, maar miskopen vormen
hier een reëel gevaar. Zwakke punten
van LCD zijn de weergave van zwart- en
grijstinten. Ook snelle actie (films en
sportwedstrijden) stellen de software 
en rekenkracht van deze techniek op 
de proef. Dat resulteert her en der in
onnauwkeurige beelden en brokkelige
contouren. Let ook op de kijkhoek. Die is
soms zo gering, dat alleen recht ervoor
zitten een aanvaardbaar beeld oplevert.
Plasma werd kortgeleden nog als een
doodgeboren kindje bestempeld, maar
handhaaft zich beter dan verwacht.
Flinke prijsdalingen helpen de tech-
niek een handje. En in schermen die
aan de muur kunnen worden gehangen,
biedt plasma momenteel de grootste
beelddiagonalen. 
Bij de plasmaschermen in deze test be-
weegt de beeldkwaliteit zich rond rede-
lijk. Natuurgetrouwe kleurweergave
hebben ze nog niet allemaal onder de
knie. Energiegebruik was voorheen een
zwak punt, maar daar komt verbetering
in. Zeker wie de toestellen goed afstelt,
kan per cm2 een heel aanvaardbare
energieconsumptie realiseren. Contrast

opvoeren verandert deze schermen in
echte verkwisters. 
De belangrijkste mogelijkheden, voor- en
nadelen vindt u in het schema hieronder.

Breedbeeld
Breedbeeld-tv staat al meer dan een
decennium ‘op doorbreken’, maar de
televisiezenders in Nederland aarzelen,
waar detailhandel en consument allang
overstag zijn. De videotheek is een 
veel dankbaarder leverancier van
breedbeeld. Vrijwel alle dvd-films ko-
men in dat formaat. Daar zit weer een
dikke ‘maar’ aan: wie behoefte heeft
aan ondertiteling, kan de film vaak nog
niet beeldvullend krijgen, omdat de 
ondertiteling half of geheel in het zwart
onder het beeld zit. Daar ligt nog een
aardige taak voor de uitgevers.

Bedieningsgemak
Het bedieningsgemak van traditionele
tv’s is gemiddeld beter dan dat van
dunne schermen uit deze test. Voor 
een deel hangt dat samen met de uit-
gebreide mogelijkheden van de nieuwe
generatie. Opvallend is dat de nieuwste

Soort tv BEELDBUIS LCD PLASMA PROJECTIE BEAMER
Beelddiagonaal 36 tot 92 cm 36 tot 150 cm 80 tot 200 cm 100 tot 150 cm *)
Prijzen in € 100–3500 300–10.000 1000–14.000 1000–5000 350–20.000

VOORDELEN Nog steeds de beste beeld- Betaalbaarste dunne scherm Dun, maar zwaarder dan Goedkoopste grote scherm Benadert het best het bios-
kwaliteit dankzij volwassen in klein en middelgroot LCD; grote helderheid en (meer dan 100 cm). coopgevoel. Zeer groot, 
technologie; lange levens- formaat. detaillering en groot Kan redelijk plat. wandvullend beeld mogelijk.
duur. contrast mogelijk.

NADELEN Beeldbuis niet groter dan Moeite met grijs- en zwart- Glanzend oppervlak kan Groot en zwaar; vaak be- Mist tv-tuner, scherm en
92 cm; grote beeldbuis tinten en snelle beeldwis- hinderlijk reflecteren; perkte kijkhoek; moeite luidsprekers; stelt veel eisen
levert zwaar en volumineus selingen (actie); sommige moeite met snelle beeld- met reflecties; vaak aan inrichting van kijk-
(diep) apparaat op. modellen hebben een wisselingen; helderheid vaag of slecht beeld. ruimte; vaak verduistering

beperkte kijkhoek. neemt af; gevaar van nodig; ventilator lawaaiig;
inbranden; hitteproductie; beperkte levensduur van
soms energieslurper. lampen.

OPMERKINGEN Geen spectaculaire prijs- Betere software en grotere Energiemisbruik neemt snel Niet zo’n populaire Niet echt iets voor de huis-
wijzigingen te verwachten; rekenkracht zal nadelen af; prijzen dalen; maximale categorie in Nederland. kamer.
geen grote verbeteringen oplossen; prijzen dalen; beelddiagonaal neemt toe.
te verwachten. maximale beelddiagonaal

neemt toe.
*) Afhankelijk van projector, scherm en ruimte
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Merk & Type

BEELDBUIS 66 cm € € 2) cm 35% 20% 20% 10% 10% 5% watt cm 3) 4)

Loewe Aventos 3770 ZW 800 800/1100 70 66 /+ +/++ ++ + /+ 109/2 72x53x47 2AY FKLNT

JVC AV-28H5S 490 400/700 15,19 66 66 /+ + + + /+ + 111/1 77x52,5x49 3AKY AKNS

Thomson 28WM402 400 350/450 16,18 56 66 /+ /+ + /+ – 106/4 77,5x48x51 2AY FKNST

Daewoo DTH-2881-100D 350 320/530 54 66 /+ /+ – 76/3 84x51x50 2AY FKLNST

Samsung WS28M66V 400 380/500 54 66 /+ + – – 101/3 78x50x50 2AY FKNST

BEELDBUIS 76 cm

Sony KV-32CS71 730 600/800 2,7 71 76 + +/++ + + + + 103/0 94x56,5x57 3AKY NS

JVC AV-32H5S 650 550/700 16,19 60 75 + + + /+ + 116/1 87x59x55 3AKY AKNS

Philips 32PW9520/12 900 770/1000 17,19 57 76 /+ ++ + 115/1 86x55,5x55 2AY AFKLNST

Thomson 32WM402 500 400/600 8,16,18,19 53 76 /+ + /+ – 103/5 88,5x53,5x54,5 2AY FKNST

Daewoo DTA-3291E 700 39 76 –/ – –/ – 100/3 85,5x57,5x56,5 2AY FNST

LCD 66 cm

Panasonic TX-26LX1F 1400 1100/2025 4,11,12,13 60 66 +/++ + + /+ 100/2 84,5x49x14,5 3AKY BKLNS

LCD 80 cm

Sony KLV-L32M1 1800 1650/2000 63 80 + /+ + /+ + 126/1 83,5x60,5x11 3AKY FNS

Panasonic TX-32LX500F 2200 1925/2800 15 63 80 /+ /+ + + + + 139/0 85,5x56,5x13,5 3AKVY BFKLNS

JVC LT-32S60S 1650 1000/1900 1,3,5,6,7,8,9,10,12,14 48 80 –/ + – ++ – 110/3 81x55x11 2AKV AFKLNS

Finlux LCD-3210TN 1200 41 80 –/ – – + – 124/3 79,5x56x11,5 3ADKV BFKLNST

Akai LMH32CABA 6) 1300 39 80 – – + –/ – 118/3 97x51,5x10 2ADKV KNS

PLASMA 106 cm

LG 42PX4RVA 2400 2100/2500 6,19 65 86 /+ ++ +/++ ++ /+ – 159/4 125x65,5x9,5 3AKVY BKST

Sony KE-P42M1 2000 1900/2600 63 107 /+ ++ + + /+ + 226/1 108x75x11 3AKY FNS

Samsung PS-42S4S 2000 1700/2800 11 60 107 ++ + + + /+ – 236/3 106x76x9,5 3ADKV BFKLNST

Panasonic TH-42PA50E 5) 2100 2000/2300 55 105 –/ ++ +/+++ ++ + 146/0 108x69,5x10,5 3K FKNS
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1) Gebaseerd op onze waarnemingen
eind augustus 2005, de prijzen
zijn exclusief €8 verwijderings-
bijdrage. Bij de genoemde winkels
troffen we de geteste televisies
minstens 10% onder onze richt-
prijs aan

2) 1 = Radio Andrea (Haarlem)
2 = Correct (Rotterdam)
3 = Ben van Dijk
4 = Expert (Utrecht)
5 = van Ingen Electronics 

(Purmerend)
6 = MediaMarkt (Almere)

7 = MediaMarkt (Amsterdam)
8 = MediaMarkt (Den Haag)
9 = MediaMarkt (Enschede)
10 =MediaMarkt (Maastricht)
11 = MediaMarkt (Leeuwarden)
12 = MediaMarkt (Rotterdam, 

the Corner)
13 = MediaMarkt (Utrecht)
14 = MediaMarkt (Zwolle)
15 = Megamax (Apeldoorn)
16 = Pater Electro (Nieuwegein)
17 = Prijstopper
18 = Van Schaijk (Apeldoorn)
19 = internetwinkels

3) getal is aantal scarts
A= AV-aansluiting
Y= Y/C-aansluiting aan 

voor/zijkant
K= kopieermogelijkheid
V= VGA
D= Dvi

4) A= ACI: programmeren 
voorkeuze via kabelnet

B= beeld in beeld
F= beeld te bevriezen
K= kinderslot
L= teletekst in splitscreen te tonen
N= NTSC via scart

S= sluimerschakeling (sleeptimer)
T= timer aan/uit

5) Wordt geleverd met voet onder 
nummer SET42PA50E voor 
dezelfde prijs

6) Volgens importeur; in november

++ = zeer goed; + = goed; 
= redelijk; – = matig; –– = slecht

= Beste koop
= Voordelige keus

Zie voor uitleg van de tabel 
pagina 75.

BREEDBEELD-
TELEVISIES

Fabrikanten/Importeurs
Akai: Elmarc, (0180) 48 71 81, www.akai.nl
Daewoo: (0184) 43 41 61, www.daewoo-electronics.nl
Finlux: Albers Trading, (010) 262 48 03, www.finlux.nl
JVC: (071) 545 33 33, www.jvc.nl
LG: (036) 547 87 77, www.lge.nl
Loewe: (030) 280 33 94, www.loewe.nl
Panasonic: (073) 640 28 02, www.panasonic.nl
Philips: 0900-84 07 (20 cpm), www.philips.nl
Samsung: 0900-202 00 88 (10 cpm), www.samsung.nl
Sony: (020) 658 18 88, www.sony.nl
Thomson: 0800-8 466 466, www.thomson-europe.nl

Philips-tv uit deze test de bedrijfs-
pretentie van eenvoudige bediening
niet waarmaakt. De 80 cm LCD Finlux 
is overigens veel ingewikkelder.
Ook eerder geteste modellen zijn nog
verkrijgbaar; zie daarvoor en voor het
kader ‘De test: wat en hoe’ het artikel
in de gids van mei.

conclusie

De beeldbuis wordt qua beeldkwaliteit 
nog zelden geëvenaard door platte
schermen. LCD is qua beelddiagonaal 
de belangrijkste concurrent, maar een 
stuk duurder. Voor echt grote schermen 
is plasma een optie, maar ook een met
beperkingen.

• Vragen over dit artikel?
Bel de Gidslijn: (070) 445 40 00
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