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מותג המסכים המוביל בעולם 16 שנים ברציפות - קטלוג 2022-2023

UHD -4K
AU7100BU8000BU8500

43,50,55,65,75

Crystal UHD -4K

טבלת דגמים, גדלים ומידות
Neo QLED 8K

QN800B
65,75

QN900B
65,75,85

QN700B
55,65,75

QLED 4K
Q80B
55,65,75

Q70B
55,65,75,85

Q60B
50,55,65,75,85

LS03B

Neo QLED 4K
QN90A

98

QN85B
55,65,75,85

QN95B
55,65,75

QN90B
43,50,55,65,75,85

32,43,50,55,
65,75,85

43,50,55,60,
65,70,75,85

43,50,55,58,60,
65,70,75,85

Neo QLED 8K-120Hz-VRR-5000PQI

Neo QLED-144Hz-VRR-4700PQI

QLED-120Hz-VRR-Full Array-3800PQI

Crystal UHD-Design Stand-2200 PQI Crystal UHD 2200 PQI UHD-2000 PQI

QLED-120Hz-VRR-3500PQI QLED-120Hz-VRR-3400PQI  QLED-3100PQI

Neo QLED-120Hz -43/50-144Hz-VRR-4600PQI Neo QLED-120Hz-VRR-4500PQI  Neo QLED-120Hz-VRR-4300PQI

Neo QLED 8K-120Hz-VRR-4900PQI Neo QLED 8K-60Hz to 120Hz-VRR-4700PQI

מסך דק 1.5 ס״מ מסך דק 1.7 ס״מ מסך דק 1.7 ס״מ

מסך דק 1.7 ס״ממסך דק 2.5 ס״מ מסך דק 3 ס״ממסך דק 2.6 ס״מ

עומק 5.4 ס״ממסך דק 2.5 ס״מ מסך דק 2.5 ס״ממסך דק 2.5 ס״מ

מסך דק 2.5 ס״ממסך דק 2.5 ס״מ עומק 5.4 ס״מ

UHD -4K
AU7100 רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1895.91083.959.91186.71401.940.2
75"1673.2958.259.91047.91426.530.4
70"1556.2899.359.9988.11356.524.8
65"1449.4830.359.9906.61185.520.6
60"1351.3775.159.9852.81099.717.2
58"1291748.659.9824.31090.615.2
55"1230.5707.259.9782.81030.113.9
50"1116.8644.259.9719.11009.811.4
43"963.9558.959.6627.8841.78.1

4K • UHD • Smart things • BT • Tap View • 2000 PQI

LS03B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1904.31085.326.91122.41420.444.5
75"1682.3960.426.9998.5104235
65"1456.8831.924.9868.91076.822.1
55"1237.9708.824.9743.4897.216.6
50"1124.1644.924.9679.2757.411.8
43"969.5557.824.9591.96788.6
32"728.9419.424.7452591.25.3

55"65"75"85"  4k 120Hz • QLED 100% COLOR • Ambient • Smart things • BT 
• Tap View • 3500 PQI

Q80B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

75"1670.6958.754.71036.242034.4
65"1446.5829.854.7905.739024.1
55"1227.6706.754.7783.439017.9

4K-120Hz • QLED • 100% COLOR • Ambient+ • FULL ArrayX8 • Smart things 
• BT • Tap View • 3800 PQI

Q70B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1901.71086.126.91156.338043.8
75"1677.5960.226.61030.635033.4
65"1451.7831.825.7900.432021.4
55"1232.9708.725.7778.329016.1

4K-120Hz • QLED • 100% COLOR• Ambient+
Dual LED• Smart things• BT • Tap View• 3400 PQI

QLED 4K
Q60B רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1900.91085.726.91123.31118.941.5
75"1676.7959.826.6997.3104032
65"1450.9831.425.7872.21076.320.9
55"1232.1708.825.7745.9904.115.5
50"1118.3644.125.7681.7756.411.8

4K • QLED • 100% COLOR • Ambient
Dual LED • Smart things • BT  • Tap View • 3100 PQI

QN90A רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

98"2185.11249.330.91319.048075.7
4K • Neo QLED • Slim 3 cm • 100% COLOR • OTS+ 

• Ambient+ • Smart things • BT  • Tap View • 4500 PQI

QN90B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1892.21081.927.21144.343044.5
75"1670.0957.426.7102039035
65"1446.3828.725.9891.434024.4
55"1227.4705.625.876830017.7
50"1113.6644.126.9708.946514
43"960.8558.926.9623.44659.3

4K-120Hz-43"/50" - 4K-144Hz • Neo QLED • Slim 2.6 cm • 100% COLOR • OTS+ 
• Ambient+ • Smart things • BT  • Tap View • 4600 PQI

QN95B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

75"1670.6958.417.81024.536031.3
65"1446.9829.717.4900.236022.3
55"1228707.317.4777.336016.1

 4K-144Hz • Neo QLED • Slim 1.7 cm • 100% COLOR • OTS+ 
• Ambient+ • Smart things • BT  • Tap View • 4700 PQI

Neo QLED 4K
QN85B רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1892.21081.927.21144.842042.7
75"1670.0957.427.71019.842034
65"1446.3828.726.9891.139023.7
55"1227.4705.626.9768.936817.2

4K-120Hz • Neo QLED • Slim 2.6 cm • 100% COLOR • OTS+ 
• Ambient+ • Smart things • BT  • Tap View • 4300 PQI

QN800B רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

75"1668.3955.617.21023.736032.2 
65"1443.7828.416.9897.736023.3

8K • Neo QLED •  Slim 1.6 cm  • 100% COLOR • OTS+ •  Ambient+
 • Smart things • BT  • Tap View • 4900 PQI

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

תמיכה במתקן צמוד קיר  Samsung  Slim Fit - )אופציה לרכישה בנפרד(

רוחב 
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1876.61071.515.01144.836043.1
75"1654.8945.615.01016.636031.0
65"1433.1819.915.0893.436022.6

8K • Neo QLED •  Slim 1.5 cm  • 100% COLOR • OTS+ •  Ambient+
 • Smart things • BT  • Tap View • 5000 PQI

QN900B

Neo QLED 8K
QN700B רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

75"1668.3955.618.11022.9 36031.5
65"1443.7828.417.8897.436022.6
55"1224.8705.317.8775.836016.6

8K • Neo QLED •  Slim 1.7 cm  • 100% COLOR • OTS+ •  Ambient+
 • Smart things • BT  • Tap View • 4700 PQI

אלכסון המסך X 1.2 גודל המסך המומלץ

1.7 מטר"55

2 מטר"65

2.3 מטר"75

2.6 מטר"85

3 מטר"98

Crystal UHD -4K
BU8000 רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

85"1900.91086.226.91129.11129.841.5
75"1676.7960.326.61005.51049.832.1
70"1559.7902.126.6947.81199.828.5
65"1450.9831.925.7869.61085.520.9
60"1353776.825.7814.71008.718.6
55"           1232.1708.825.7748.8904.115.8
50"1118.3644.625.7683.6764.211.5
43"965.5559.825.7599.9683.58.4

4K • Crystal UHD • Smart things • BT • Tap View • 2200 PQI

BU8500 רוחב
במ״מ

גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

75"1677.5960.726.61026.9363.231.4
65"1451.7832.325.7897.534320.9
55"           1232.9709.225.7774.1303.215.5
50"1119.1645.025.7709.8782.211.5
43"966.3560.325.7624.1701.78.4

4K • Crystal UHD • Smart things • BT • Tap View • 2200 PQI

LST7Tמשקל ק"געומק במ״מגובה במ״מרוחב במ״מ

75"1692.0981.659.850.3
65"1466.3851.159.838.9

4K • IP55 • QLED 100% COLOR • 2000 nit • Smart things • BT • Tap View • 4400 PQI

FULL HD TV
T5300 רוחב

במ״מ
גובה
במ״מ

עומק
במ״מ

גובה + מעמד
במ״מ

רוחב המעמד 
השולחני 

במ״מ
משקל ק"ג
ללא מעמד

32"737.4438.074.1438.0737.44.0
High Definition• Smart TV • HDR • 900PQI • 2XHDMI/1XUSB • Mirroring



חוויית משחק

Neo  
QLED 8K

Dolby Atmos
Q-Symphony

OTS Pro  90+ וופרW
קולנוע ביתי מובנה

6.2.4 Ch

70W+ וופר 
+OTS קולנוע ביתי 

4.2.2 Ch מובנה

60W+ וופר 
+OTS קולנוע ביתי 

4.2.2 Ch מובנה

 Neural Quantum
Processor 8K

 מנגנון השבחת תמונה 
 AI -בבינה מלאכותית

 Neural Quantum
Processor 4K

 מנגנון השבחת תמונה 
 AI -בבינה מלאכותית

 Crystal Processor
4K 16 bit

מנגנון השבחת תמונה
Dynamic LED

Pure Color

Quantum HDR x64
לתמונה מציאותית

Quantum HDR x24
לתמונה מציאותית

Neo QLED 8k
Quantum Mini LED
100% נפח צבע אמיתי

Ultra Viewing Angle
זווית צפייה מקסימלית
הפחתת השתקפויות 

Ultra Black

 PQI 
 אינדקס איכות תמונה

 Hz + מעבד +פנל

5000

4900

4700

3800

3500

3400

3100

2200

2200

2000

 עיצוב אולטרה דק 1.5 ס"מ  ללא מסגרת
Infinity Screen מסך ללא גבולות 

בגימור יוקרתי כסוף

 Neo Slim 2.5 עיצוב דק יוקרתי
ס"מ ללא מסגרת בגימור טיטניום 

מוברש

Neo Slim עיצוב דק יוקרתי
2.6 ס"מ ללא מסגרת בגימור כסוף

Air Slim עיצוב דק יוקרתי
2.5 ס"מ

ללא מסגרת
בגימור שחור, רגלית מהודרת 

Air Slim עיצוב דק יוקרתי
2.5 ס"מ

ללא מסגרת
בגימור שחור

Neo QLED 4K

QLED 4K

Crystal UHD-4K

UHD-4K

מותג המסכים המוביל בעולם 16 שנים ברציפות - נבחרת 2022-2023

QN900B

QN800B

QN700B

QN90B

QN95B

QN90A

QN85B

LS03B

Q60B

BU8000

Neo Qled 4k
Quantum Mini LED
100% נפח צבע אמיתי

QLED
100% נפח צבע אמיתי

Dynamic Crystal
 Display

צבע חי ועשיר

בית חכם
Smart things app

אפליקציות מקומיות ועולמיות

Smart things בית חכם
Ambient mode + NFT

מצב אווירה בהמתנה
אפליקציות מקומיות ועולמיות

Google Duo

Smart things בית חכם
Ambient mode + NFT

מצב אווירה בהמתנה
אפליקציות מקומיות ועולמיות

 Google Duo

Tap view - שיקוף בנגיעה
Multi-view - צפייה עד 2 

מקורות יחד
Bluetooth 5.2

Tap view - שיקוף בנגיעה
Multi-view - צפייה עד 2 

מקורות יחד
Bluetooth 5.2

Tap view - שיקוף בנגיעה
Multi-view - צפייה עד 4 

מקורות יחד
 Bluetooth 5.2

הפחתת השתקפויות

הפחתת השתקפויות

HDR
לתמונה מציאותית

HDR
לתמונה מציאותית

 Quantum Matrix
Technology Pro

תאורה נקודתית חכמה 
וישירה לניגודיות שיא 
וצבע שחור מושלם 

14 bit

 Quantum Matrix
Technology

תאורה נקודתית חכמה 
וישירה לניגודיות שיא 
וצבע שחור מושלם 

14 bit

 Ultra Viewing
 Angle זווית צפייה

רחבה במיוחד
 הפחתת השתקפויות

Ultra Black

AVA סאונד מסתגל חכם
מגבר קול אקטיבי +

Dolby Atmos מובנה
Q-Symphony

AVA סאונד מסתגל חכם
מגבר קול אקטיבי +

Dolby Atmos מובנה
Q-Symphony

Dolby Atmos
Q-Symphony

 Wide Viewing Angle
זווית צפייה רחבה במיוחד 

הפחתת השתקפויות

 Wide Viewing Angle
זווית צפייה רחבה במיוחד 

הפחתת השתקפויות

 Wide Viewing Angle
זווית צפייה רחבה במיוחד 

הפחתת השתקפויות

AVA סאונד מסתגל חכם
 מגבר קול אקטיבי + 

Dolby Atmos מובנה
Q-Symphony

 שיקוף בנגיעה
 Tap view
Bluetooth

Smart things בית חכם
Ambient mode + NFT

מצב אווירה בהמתנה
אפליקציות מקומיות ועולמיות

 Google Duo

 Quantum HDR
לתמונה מציאותית

 Quantum
Processor Lite 4K

מנגנון השבחת תמונה 

 Quantum
Processor 4K

 מנגנון השבחת תמונה 
 AI -בבינה מלאכותית

Dual LED
תאורה דו גוונית 

לתמונה מציאותית 
ולזוויות צפייה רחבות

Direct Full Array x8
תאורה ישירה מלאה 

לצבע שחור עמוק
  Quantum HDR x12

לתמונה מציאותית

 The Frame פנל ייחודי
בולם השתקפויות לחלוטין

 HDMI 2.1 4K-120Hz VRR/ALLM/eARC
FreeSync Premium Pro

לוח בקרה חכם
4XHDMI/2XUSB

 HDMI 2.1- 4k-60Hz
לוח בקרה חכם

3XHDMI/2XUSB

OTS 60+ וופרW
קולנוע ביתי מובנה

2.2.2 Ch

HDMI 2.1- 4k-60Hz
 Motion Xcelerator

ALLM/eARC
3xHDMI/2xUSB

HDMI 2.1- 4k-60Hz
 Motion Xcelerator

ALLM/eARC
3xHDMI/1xUSB

 20W
2 Ch

 20W
OTS Lite

קולנוע ביתי מובנה
2 Ch

Direct LED
תאורה ישירה

לתמונה חדה וצלולה

 שלט רחוק חכם 
ארגונומי דק 

 Netflix לחצן

Dolby Atmos
Q-Symphony

ללא מסגרת
בגימור טיטניום

 Crystal Processor
4K 16 bit

מנגנון השבחת תמונה

BU8500

 HDMI 2.1 4K-120Hz VRR/ALLM/eARC
FreeSync Premium Pro

לוח בקרה חכם
4XHDMI/3XUSB

 HDMI 2.1 4K-60 To 120Hz VRR/ALLM/eARC
FreeSync Premium Pro

לוח בקרה חכם
4XHDMI/3XUSB

 HDMI 2.1 4K-120Hz VRR/ALLM/eARC
FreeSync Premium Pro

לוח בקרה חכם
4XHDMI/2XUSB

Q80B

Q70B

20W
OTS Lite קולנוע ביתי 

2 Ch מובנה

4700

4600

4500

4300

Air Slim עיצוב דק יוקרתי
2.5 ס"מ ללא מסגרת 

בגימור טיטניום

Air Slim עיצוב דק יוקרתי
2.5 ס"מ ללא מסגרת 

בגימור שחור

 רכזת חיצונית -
One Connect

 רכזת חיצונית -
One Connect

 רכזת חיצונית -
One Connect

 רכזת חיצונית -
One Connect

 רכזת חיצונית -
One Connect

 שיקוף בנגיעה
 Tap view

Bluetooth 5.2

Quantum HDR x32
לתמונה מציאותית

OTS+ 70+ וופרW
קולנוע ביתי מובנה

4.2.2 Ch

 עיצוב אולטרה דק 1.6 ס"מ ללא מסגרת
Infinity One Design מסך 

בגימור יוקרתי כסוף

 עיצוב אולטרה דק 1.7 ס"מ ללא מסגרת
Infinity One Design מסך 

בגימור יוקרתי כסוף

 עיצוב אולטרה דק 1.7 ס"מ ללא מסגרת
Infinity One Design מסך בגימור יוקרתי כסוף

שלט רחוק חכם 
ארגונומי דק

נטען ע״י תאורת החדר+ 
wifi מקומי, חיפוש קולי, 

לחצנים יעודיים
Netflix, Disney+

QN95B 55"65"75" 4K-144 Hz
QN90B 43"50" 4K-144Hz

QN90B 55"65"75"85" 4k-120Hz
 HDMI 2.1/VRR/ALLM/eARC/FreeSync

Premium Pro, לוח בקרה חכם
4XHDMI/2XUSB(QN95B 3xUSB)

שלט רחוק חכם 
ארגונומי דק

נטען ע״י תאורת החדר+ 
wifi מקומי, חיפוש קולי, 

לחצנים יעודיים
Netflix, Disney+

שלט רחוק חכם 
ארגונומי דק

נטען ע״י תאורת החדר+ 
wifi מקומי, חיפוש קולי, 

לחצנים יעודיים
Netflix, Disney+

שלט רחוק חכם 
ארגונומי דק

נטען ע״י תאורת החדר+ 
wifi מקומי, חיפוש קולי, 

לחצנים יעודיים
Netflix, Disney+

OTS+  60+ וופרW
קולנוע ביתי מובנה

4.2.2 Ch

60W+ וופר 
OTS קולנוע ביתי 
2.2.2 Ch מובנה

OTS 40+ וופרW
קולנוע ביתי מובנה

2.2.2 Ch

Quantum HDR x32
 תחום דינמי רחב 
לתמונה מציאותית

חווית שימוש ועיצובחווית סאונד איכות תמונה

Smart things בית חכם
אפליקציות מקומיות ועולמיות

 Google Duo

עיצוב ללא מסגרת
בגימור כסוף יוקרתי

מסגרת תמונה גוון טיטניום, עובי דק
2.5 ס"מ,  מסגרות נוספות אופציה

לרכישה, מתקן Slim Fit כלול

גדלים

65 75 85 

65 75 

55 65 75

55 65 75

43 50 55 65 75 85

98

55 65 75 85

43 50 55 65 75

43 50 55 60 65 
70 75 85

43 50 55 58 60 65
70 75 85

55 65 75 

32 43 50 55 65 75 85

55 65 75 85

50 55 65 75 85



The Freestyle The TerraceThe Premiere
LST7TLSP9TLSP7TLSP3Bדגם

"100 - "30 "120 - "90  "130 - "100 "75 ,"65 גודל )אינץ’(

עיצוב + מסגרת
מסך QLED המיועד לתנאי חוץ מוגן נתזי מים 

ואבק IP55- בהירות nit 2000 לצפיה בכל תנאי 
תאורה + בלימת השתקפויות

מקרן לייזר לתמונה עד "130 ,להצבה על רהיט סמוך לקיר 
אפשרות להקרנה על קיר סטנדרטי לבן, מערכת שמע 

עוצמתית מובנת )מסך לא כלול( בגימור לבן מהודר

מקרן נייד אפשרות להקרנה  על גבי קיר 
סטנדרטי,תיקרה,צליל היקפי מובנה 

בגימור לבן

 4K - 3840x2160 4K- 3840x2160רזולוציה
Triple Laser

 4K- 3840x2160 
Single LaserFULL HD - 1920X1080

Quantum Processor 4KUHD ProcessorCrystal Engineמעבד תמונה

QLEDטכנולוגיית תצוגה
100% צבע אמיתי

Laser
DLP - Pure Color

LED
DLP - Pure Color

nit 2000ניגודיות וטכנולוגית הארה לתמונה חדה וצבע שחור עמוק
Direct Full Array X162800 nit2200 nitLED-550 Lumen

1:100,000
Micro Dimming מנגנון תאורה חכמהUltimate UHD Dimming Pro20,000 שעות עבודה hrs 20,000 שעות עבודה hrs

אינדקס איכות תמונה החלקת תמונה Hz + מעבד + פנל  PQI4400 PQIמנגנון החלקת תמונהAuto Motion Plus

4K Upscalingמנגנון אקטיבי לומד להשבחת תמונה + סאונד מכל מקור שידור בזמן אמת
AI – 4בינה מלאכותיתK UpscalingFull HD Upscaling

Contrast Enhancer

HDRQuantum HDR תמיכה בתחום דינמי רחב לתמונה מציאותית
HDR10+/HLGHDR10+/HLGHDR/HLG

--כןפאנל ייחודי לצבע שחור מושלם והפחתת השתקפויות

Wide Viewing Angleזווית צפייה רחבה במיוחד
כיוון אוטומטי חכםאפשרות לכיול זוויותפאנל ייחודי לבלימת השתקפויות

עם אופציה לכיול ידני

חיבור ישיר מוגן ip55אופן חיבור

מרווח מהקיר
100"=11.3 cm
120"= 19.6 cm
130"=23.8 cm

מרווח מהקיר
90"=24.7 cm

100"= 30.3 cm
120"=41.5 cm

לקבלת "100 
יש להרחיק את המקרן 2.65 מטר

כן- BT 5.2כןכןBluetooth – יציאת שמע לאוזניות, אביזרים חיצוניים ומקרני קול תומכים + יציאה אופטית
סאונד היקפי  ֙ 20W | 2 Ch40W | 4.2 Ch30W | 2.2 Ch5W  - 360עוצמת רמקולים RMS מספר ערוצי שמע

Adaptive Sound כןקרן אקוסטית עליונה לצליל היקפיכןהתאמת צליל אדפטיבית לתוכן המשודר
 Smart TV מעבד 4 ליבות - WIFI מובנה + חיבור קווי, אפליקציות, דפדפן,

שיתוף ושיקוף תוכן Smart things תמיכה בבית חכם
כן+

Apple AirPlay2 -תמיכה ב
כן+

Apple AirPlay2 -תמיכה ב
כן+

Apple AirPlay2 -תמיכה ב

כןכןכןTap View - Mirroring שיקוף מהיר מטלפונים ניידים תומכים על ידי הקשה בלבד

מצב GAME אוטומטי ייחודי לחוויית משחק מושלמת בזמן אמת
כן

4K-120Hz-VRR-ALLMכןכן

 +Ambient Mode – מצבי אווירה מגוונים בהמתנה, אפקט טלוויזיה שקופה, מידע,
כןכןMusic Wallתמונות ועוד. Music Wall– תצוגת מוסיקה אקטיבית משתנה

כןכןכןשלט חכם, דק ארגונומי לשליטה על מכשירים נוספים + לחצן ייעודי Netflix + פיקוד קולי
HDMI/USB3/13/11xHDMI Micro

HDMI2.1/eARC/Dolby Atmos :כןכןתמיכה בתקןHDMI 1.4/Dolby Atmos

ללא טיונר מובנה -ניתן להשתמש באפליקציה לצפייה ברשת כןכןDVB-T2 טיונר מובנה עידן פלוס + טיונר לווייני
סוללה עבור המקרן: אופציה לרכישה בנפרד

The Terrace -LST7T

קולקציית מוצרי - Life Style לחוויה ללא גבולות

The Frame -LS03B
מסך QLED יוקרתי במצב דלוק, 

ההופך לתמונה אומנותית במצב כבוי 

מסגרות אופציה לרכישה

מסך QLED המיועד לתנאי חוץ
IP55 מוגן נתזי מיים ואבק

בהירות nit 2000 לצפייה בכל תנאי
תאורה ובלימת השתקפויות

The Premiere
נבחרת מקרני לייזר לתמונה עד "130, להצבה על רהיט סמוך לקיר, עם אפשרות להקרנה על קיר 

סטנדרטי לבן, מערכת שמע עוצמתית מובנת.
)מסך לא כלול( בגימור לבן מהודר

SP-LSP9T
ר׳ 550, ג׳ 141, ע׳ 367

SP-LSP7T
ר׳ 532, ג׳ 132.7, ע׳ 342

לבןטיקחום בז'

The Freestyle - LSP3B
מקרן נייד חכם לתמונה ״100-״30 אפשרות להקרנה

על קיר סטנדרטי )מסך לא כלול(, סאונד היקפי ֖ 360  
כוונון תמונה אוטומטי ומגוון אפליקציות מובנות

ר’ 102.4 ג’ 172.8 , ע’ 95.2 



HW-B550HW-B650HW-Q600BHW-Q700BHW-Q800BHW-Q990BHW-S800Bדגם

 אלחוטי 5 אלמנטים תאור כללי למקרן הקול
  USB-410W-HDMI 

 אלחוטי 7 אלמנטים 
   USB-430W-HDMI

סנטר מובנה 

 אלחוטי 9 אלמנטים
HDMI-Atmos
סנטר מובנה 

 אלחוטי 9 אלמנטים
HDMI-Atmos+Wifi

סנטר מובנה 

 אלחוטי 11 אלמנטים
HDMI-Atmos+Wifi

סנטר מובנה 

 אלחוטי 22 אלמנטים
HDMI-Atmos+Wifi

סנטר מובנה-אחוריים מסופקים

 אלחוטי 10 אלמנטים
HDMI-Atmos+Wifi

 סנטר מובנה
אולטרה דק 3.8 ס"מ גובה

Ch3.1 Ch3.1.2 Ch3.1.2 Ch5.1.2 Ch11.1.4 Ch3.1.2 Ch 2.1מספר ערוצים

 5 אלמנטיםמספר אלמנטים עוצמתיים
410W

 7 אלמנטים
430W10 אלמנטים22 אלמנטים11 אלמנטים9 אלמנטים9 אלמנטים

כןכןכןכןכןכןכןסאב וואפר אלחוטי

כןכןכןכןכןכן-רמקול סנטר מובנה

Dolby Atmos כן- ערוץ עליון  מלאכן- ערוץ עליון  מלאכן- ערוץ עליון  מלאכן- ערוץ עליון  מלאכן– קרן אקוסטית--ערוץ שמע עליון

-כן-----ערוץ שמע צד

ניתנים לרכישה בנפרדרמקולים אחוריים אלחוטיים 
SWA-9100S/SQ

ניתנים לרכישה בנפרד
SWA-9100S/SQ

ניתנים לרכישה בנפרד
SWA-9100S/SQ

ניתנים לרכישה בנפרד
SWA-9500S/SQ

ניתנים לרכישה בנפרד
SWA-9500S/SQניתנים לרכישה בנפרדמסופקים באריזה

SWA-9500S/SQ

Dolby/DTSDolby 2 ch
DTS 2ch

Dolby 5.1 
DTS 5.1ch

Dolby ATMOS, Dolby 
TrueHD

DTS:X, DTS 5.1ch

Dolby ATMOS, Dolby 
TrueHD

DTS:X, DTS 5.1ch
Dolby ATMOS, Dolby TrueHD 

DTS:X, DTS 5.1ch
Dolby ATMOS, Dolby 

TrueHD 
DTS:X, DTS 5.1ch

Dolby ATMOS, Dolby 
TrueHD 

DTS:X, DTS 5.1ch

 מצבי שמע 
Surround Sound Expansion, Game , 

 Adaptive Lite ,DTS Virtual:X, Standard, Bass
Boost

Surround Sound Expansion, Game Pro, Adaptive, Standard
Surround Sound 

Expansion, Game Pro, 
Adaptive, Standard

Surround Sound 
Expansion, Game 
Pro, Adaptive, DTS 
Virtual:X, Standard

WIFI/4K Video Pass--כןWIFI / כןWIFI / כןWIFI / כןWIFI

/MP3/WAV/OGG/FLAC
ALAC/AIFFUSB + כןUSB + כןUSB + כןכןכןכןכן

 HDMI1xIN/1xOUT1xIN/1xOUT1xIN/1xOUT1xIN/1xOUT1xIN/1xOUT2xIN/1xOUT1xOUT

HDMI ARC/CEC/OPTICAL :כןכן כן חיבוריםHDMI eARC- כןHDMI eARC- כןHDMI eARC- כןHDMI ARC/CEC

 Bluetoothכןכןכןכןכןכןכן

 Samsung Smart things 
כןכןכןכןכןכןכןאפליקציית שליטה חכמה

Tap Sound
שיתוף צליל בהקשה דרך מכשירים 

תומכים
כןכןכןכןכן--

Q- Symphony 
כןכןכןכןכן--תצורת שמע משולבת מסך תומך 

SpaceFit Sound+
כןכןכןכן---התאמה אקוסטית

כןכןכןכןכןכןכןשלט רחוק ומתקן לתליה על קיר מסופק

ר׳ 1160  ג׳ 38  ע׳ 39.9ר׳ 1232    ג׳ 69.5    ע׳ 138ר׳ 1110.7    ג׳ 60.4    ע׳ 120ר׳ 1110.7    ג׳ 60.4    ע׳ 120ר׳ 1030    ג׳ 57    ע׳ 105ר׳ 1030    ג׳ 59.4    ע׳ 105ר׳ 860    ג׳ 59.4    ע׳ 75מידות מקרן מ״מ ר' ג' ע'

ר׳ 238   ג׳ 240.8   ע׳ 238ר׳ 220    ג׳ 413    ע׳ 410ר׳ 210    ג׳ 403    ע׳ 403ר׳ 205    ג׳ 353    ע׳ 302ר׳ 184    ג׳ 343    ע׳ 295ר׳ 184    ג׳ 346    ע׳ 295ר׳ 184    ג׳ 346    ע׳ 295מידות סאב מ״מ ר' ג' ע'

SWA-9100SSWA-9500S רמקולים אחוריים אלחוטיים למקרני קול

בידוריות אלחוטית ניידותנבחרת מקרני הקול הנמכרים בעולם  8 שנים ברציפות

Sound Tower
MAX-ST50B

• רמקול בידורית נייד, סאונד דו כיווני, נטען, עם חיבור למיקרופון 
240W עוצמתי במיוחד •
• נטען עד 18 שעות ניגון 

2X מבנה  דו כיווני ייחודי  לסאונד  בפיזור  אופטימלי •
 TV / 2 מקורות ניידים  -  Bluetooth תמיכה ב •

MP3 ,FLAC ,WAV עם תמיכה ב USB חיבור •
• מסופק עם שלט רחוק, וכבל חשמל  

Sound Tower App אפשרות לשליטה דרך אפליקציה •
• מצבי תאורה משתנים בהתאם  לקצב 

• אפקטים DJ ייחודיים 
• בס  עוצמתי במיוחד בפיזור היקפי 

• תמיכה  בחיבור סטריאו, וחיבור יחד של  עד 10 יחידות 
• חיבורי מיקרופון לקריוקי

• כיוונון עוצמה  ואקו נפרדים למיקרופון 
• חיבור AUX לאביזר חיצוני.

IPX5 מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, מוגן נתזי מים •
• מידות מ”מ: רוחב: 329, גובה: 665, עומק: 301 

• משקל:  11.9 קילוגרם 
• גימור שחור, ידית נשיאה מובנת

Sound Tower
MAX-ST40B

• רמקול בידורית נייד, סאונד דו כיווני, נטען
160W עוצמתי במיוחד •
• נטען עד 12 שעות ניגון 

2X מבנה  דו כיווני ייחודי  לסאונד  בפיזור  אופטימלי •
 TV / 2 מקורות ניידים  -  Bluetooth תמיכה ב •

MP3 ,FLAC ,WAV עם תמיכה ב USB חיבור •
• מסופק עם שלט רחוק, וכבל חשמל  

Sound Tower App אפשרות לשליטה דרך אפליקציה •
• מצבי תאורה משתנים בהתאם  לקצב 

• אפקטים DJ ייחודיים 
• בס  עוצמתי במיוחד בפיזור היקפי 

• תמיכה  בחיבור סטריאו, וחיבור יחד של  עד 10 יחידות 
• חיבור AUX לאביזר חיצוני.

IPX5 מתאים לשימוש פנימי וחיצוני, מוגן נתזי מים •
• מידות מ”מ: רוחב: 281, גובה: 562, עומק: 256 

• משקל:  8 קילוגרם 
• גימור שחור, ידית נשיאה מובנת

 מקרני הקול הנמכרים בעולם
8 שנים ברציפות

140W 2.2 ch
ר׳ 125
ג׳ 203
ע׳ 141

120W 2 ch
ר׳ 87.5
ג׳ 147

ע׳ 87.5

מידות במילימטר

ערכת רמקולים אחוריים למקרני קול
הרמקולים מתחברים אלחוטית עם מקרן הקול 

 SQ מתאים לדגמים הרשומים מטה בסיומת
Q700B/Q800B/S800B

ערכת רמקולים אחוריים למקרני קול, הרמקולים מתחברים 
חוטית למודול אלחוטי המתקשר אלחוטית עם מקרן הקול 

 SQ מתאים לדגמים הרשומים מטה בסיומת
B550/B650/Q600B


