
Ζήτημα του HDMI chipset που επηρεάζει την έξοδο HDR 
4K/120Hz στο παιχνίδι με κονσόλες 
 
Ερ.1: Δεν έχω 4K/120Hz-συμβατές κονσόλες παιχνιδιών, αλλά έχω 
μη-συμβατές με 4K/120 κονσόλες παιχνιδιών, media players, ένα 
4K blu-ray player, έναν αποκωδικοποιητή, ένα CD player και θέλω 
να τα έχω όλα συνδεδεμένα με τον AVR μου και να χρησιμοποιώ 
τις συσκευές αυτές σε καθημερινή βάση. Ακόμα, θέλω να 
χρησιμοποιώ τη λειτουργικότητα ARC ή eARC για να απολαμβάνω 
ήχο από τις TV apps μέσω του AVR μου. Η περίπτωσή μου (ή η 
διάταξή μου) επηρεάζονται και αυτές από το ζήτημα αυτό; 
Απ.: Όχι, η διάταξή σας δεν επηρεάζεται από το ζήτημα αυτό. Τη στιγμή 
αυτή, δεν έχουμε επιβεβαιώσει την ύπαρξη κάποιων άλλων ζητημάτων, 
εκτός από αυτό που περιγράφεται στην ερώτηση δύο (Ερ.2) με μερικές 
νέες κονσόλες παιχνιδιών με δυνατότητες 4K/120Hz. 
 
Ερ.2: Υπάρχει κάποιο ζήτημα όταν διέρχεται 4K/120Hz HDR (*1) 
περιεχόμενο μέσω της εισόδου 8K του AVR στην τηλεόρασή μου 
με δυνατότητα 4K/120Hz; 
Απ.: Ναι, διαπιστώθηκε ένα ζήτημα κατά τη διέλευση 4K/120Hz HDR 
σήματος video περιεχομένου παιχνιδιού από μερικές κονσόλες 
παιχνιδιών με δυνατότητα 4K/120Hz μέσω της εισόδου 8K του AVR. 
Ενδέχεται να εμφανιστεί μία μαύρη οθόνη χωρίς ήχο από τον AVR, αν η 
έξοδος video έχει τεθεί σε refresh rate 120Hz στο μενού ρύθμισης της 
κονσόλας παιχνιδιών και έχει επιλεγεί “8K ENHANCED” για το “4K/8K 
signal format” στο μενού ρύθμισης του AVR. 
(*1) Σήμα RGB 4K/120Hz (8-bit, 10-bit, 12-bit) έχει επιβεβαιωθεί ότι 
επηρεάζεται από το ζήτημα αυτό. Άλλα 4K/60Hz και 4K/120Hz YCbCr 
4:2:0 σήματα (8-bit) έχει επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν χωρίς κάποιο 
ζήτημα. 
 
Ερ.3: Τι πρέπει να κάνω για να απολαύσω εμπειρία παιχνιδιού 
HDR 4K/120Hz; 
Απ.: Μπορείτε να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στην οθόνη σας με 
δυνατότητα 4K/120Hz απ’ ευθείας μέσω HDMI και να χρησιμοποιήσετε 
τη λειτουργικότητα ARC/eARC της οθόνης για να εισάγετε τον εγγενή ήχο 
ξανά πίσω στον AVR χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο καλώδιο HDMI 
μεταξύ του AVR και της οθόνης. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στους 
χρήστες να αποκωδικοποιήσουν το φορμά του εγγενούς ήχου, που 
αποστέλλεται από την πηγή. Με τη μέθοδο αυτή,θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη η επιλογή CEC/ARC της οθόνης καθώς και η επιλογή 
HDMI Control του AVR και/ή η επιλογή ARC του AVR. Στον AVR, η 
επιλογή αυτή βρίσκεται μέσα στο GUI υπό το “Video – HDMI Setup.” 



 
Ερ.4: Τι θα συνέβαινε αν προτιμούσα να έχω μεγαλύτερο βάθος bit 
αντί για ρυθμό ανανέωσης των 120Hz για εμπειρία παιχνιδιού 4K; 
Απ.: Αφήστε τα 60Hz για ρυθμό ανανέωσης στο μενού ρύθμισης της 
κονσόλας παιχνιδιών, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 12bit για 
βάθος bit. Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών μέσω της εισόδου 8K του 
AVR και ενεργοποιήστε “8K ENHANCED” για το “4K/8K Signal Format ” 
στο μενού ρύθμισης του AVR. 
 
Ερ.5: Έχω εικόνα αν συνδέσω μία ολοκαίνουρια από το κουτί της 
κονσόλα παιχνιδιών στην τηλεόραση μέσω του AVR μου; 
Απ.: Ναι, το ζήτημα δεν πρόκειται να γίνει αντιληπτό παρά μόνο αν 
κάνετε τη ρύθμιση στο μενού ρυθμίσεων της κονσόλας παιχνιδιών και 
του AVR ώστε να υποστηρίζουν HDR των 4K/120Hz, όπως περιγράφηκε 
στην ερώτηση νούμερο ένα (Ερ.1). Αν δεν διαθέτετε οθόνες με 
δυνατότητα 8K ή 4K/120Hz και έχετε μόνο μόνιτορ των 4K/60Hz ή 
λιγότερο συνδεδεμένα στον AVR σας, δεν πρόκειται να εμφανιστεί 
κανένα από τα ζητήματα αυτά. Ακόμα κι αν έχετε οθόνη 4K/120Hz και 
ενεργοποιημένες όλες τις ρυθμίσεις αυτές για να επιτρέψετε HDR των 
4K/120Hz, όπως περιγράφηκε στην ερώτηση νούμερο ένα (Ερ.1), όλα τα 
συστήματα όλα τα συστήματα θα επιστρέψουν αυτόματα στην 
υποστήριξη 4K/60Hz, έτσι ώστε η οθόνη να μπορεί να δεχθεί εικόνα. 
 
Ερ.6: Πρόκειται να λυθεί το ζήτημα αυτό στο μέλλον; 
Απ.: Ζητούμε συγνώμη γι’ αυτήν την αναστάτωση και εργαζόμαστε 
ακούραστα για την εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης, ώστε να μπορείτε να 
απολαύσετε με τον AVR σας την εμπειρία 4K/120Hz, χρησιμοποιώντας 
τις τελευταίου τύπου πηγές. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε σχετικά με 
το χρονοδιάγραμμα μόνιμης λύσης. Εκτιμούμε την υπομονή σας. 


