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Støtte for HDMI® ALLM og VRR
Når fastvaren for dette produktet er oppdatert, støttes ALLM og VRR Gaming-funksjonene.

Fastvareversjoner som støttes
( Ver. 1.73 eller nyere (RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
( Ver. 1.58 eller nyere (RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)

n ALLM (Auto Low Latency Mode)

ALLM er en funksjon som lar TV-en skifte automatisk mellom modusene for lav latensmodus og høy
bildekvalitet, avhengig av innholdet som mottas via HDMI. TV-en skifter automatisk, basert på ALLM-data fra
HDMI-enheten (som f.eks. en spillkonsoll for hjemmebruk), til for eksempel lav latensmodus for spillinnhold,
eller til høykvalitetsmodus for visning av filmer. Dette produktet videresender (repeat) ALLM-data til TV-en
sammen med videosignalet. Når ALLM-data detekteres, skifter produktet automatisk til innstillingene for å
minimalisering bilde- og lydforsinkelser.
( Når ALLM-data detekteres, er følgende innstillinger for dette produktet ikke tilgjengelig.

(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
( Option-meny “Lipsync”
( Setup-meny “Sound” > “Lipsync” > “Auto/Manual Select” og “Adjustment”
( Setup-meny “Video/HDMI” > “Video Mode”
(RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
( Option-meny “Lipsync”

( Dette produktet kan ikke brukes til å endre ALLM-innstillinger eller sjekke ALLM-data.
( ALLM-funksjonen fungerer i både HDMI-enheten og TV-støttet ALLM.

n VRR (Variable Refresh Rate)

VRR er en funksjon som synkroniserer gjenoppfriskingsfrekvensen for videokilden og på skjermen for å
undertrykke videoflimmer. Denne funksjonen eliminerer fenomener som hakking eller riving, som forårsakes
av avvik i bildefrekvensen, og som forstyrrer spillfunksjonen. Dette produktet utfører pass-through av VRR-
videosignaler.
( For å aktivere pass-through av VRR-videosignalet, sett “HDMI Video Format” i Setup-menyen til “8K

Mode”.
( Følgende funksjoner er ikke aktive under pass-through av VRR-videosignaler.

(RX-A8A, RX-A6A, RX-A4A)
( Setup-meny “Video/HDMI” > “Video Mode” > “Video Mode”: “Processing”
(RX-A2A, RX-V6A, RX-V4A, TSR-700, TSR-400)
( Setup-meny “HDMI” > “4K Upscaling”
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