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8K
QLED-8K

דקה יוקרתית ללא מסגרת
גימור טיטניום

8K-7680x4320

רזולוציה
מעבד תמונה

Quantum Processor 8K
QLED

טכנולוגיית תצוגה
ניגודיות וטכנולוגית הארה לתמונה חדה וצבע שחור עמוק
 Micro Dimmingמנגנון תאורה חכמה

 100%צבע אמיתי ללא צריבת תמונה
Direct Full Array x 24

Ultimate 8K Dimming Pro

PQI

4500 PQI

אינדקס איכות תמונה החלקת תמונה  + Hzמעבד  +פנל
מנגנון אקטיבי לומד להשבחת תמונה  +סאונד מכל מקור שידור בזמן אמת
 HDRתמיכה בתחום דינמי רחב לתמונה מציאותית High Dynamic Range

 8K Upscalingבינה מלאכותית

Quantum HDR X16
HDR10+/HLG
כן Ultra Black

פאנל ייחודי לצבע שחור מושלם והפחתת השתקפויות
זווית צפייה רחבה במיוחד
 – Bluetoothיציאת שמע לאוזניות ,אביזרים חיצוניים ומקרני קול תומכים  +יציאה אופטית
עוצמת רמקולים RMS
מספר ערוצי שמע
קולנוע ביתי היקפי מובנה
 + OTSאפשרות שילוב מקרן קול בטכנולוגיית Q-Symphony
התאמת צליל אדפטיבית לתוכן המשודר Adaptive Sound
 Smart TVמעבד  4ליבות  WIFI -מובנה  +חיבור קווי ,אפליקציות ,דפדפן ,שיתוף ושיקוף
תוכן  Smart thingsתמיכה בבית חכם

Ultra Viewing Angle

כן
70W RMS
)8 Ch (4:2:2 Ch

כן

OTS+
כן +ביטול רעשי סביבה AVA

כן

+תמיכה בApple AirPlay2 -

Tap View - Mirroring

כןMulti View+
צפייה ב 2-מקורות יחד

שיקוף מהיר מטלפונים ניידים תומכים על ידי הקשה בלבד
מצב  GAMEאוטומטי ייחודי לחוויית משחק מושלמת בזמן אמת
 – Ambient Modeמצבי אווירה מגוונים בהמתנה ,אפקט טלוויזיה שקופה,
מידע ,תמונות ועוד
 – Music Wallתצוגת מוסיקה אקטיבית משתנה
שלט חכם לשליטה על מכשירים נוספים  +לחצן ייעודי Netflix

™ Real Game Enhancer+Freesync Premium

כן

Ambient Mode+

ארגונומי דק+פיקוד קולי+לחצן  Netflixייעודי
4/2
כן
כן PIP +

HDMI/USB
תמיכה בתקןHDCP 2.2/HDMI2.1/eARC/Dolby Digital Plus™ :

 DVB-T2טיונר מובנה עידן פלוס+טיונר לווייני
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AI-Pixel by Pixel

רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה  +מעמד רוחב המעמד משקל ק"ג
במ״מ השולחני במ״מ ללא מעמד
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8K•QLED 100% COLOR•OTS+•Ambient+
Direct Full Arrayx24•Smart things•BT •Tap View•4500 PQI

24.0

שפות תפריט לבחירה :עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית ,צרפתית ,גרמנית ,ספרדית.

*המפרטים והעיצובים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.חwww.samline.co.il .

