C9

”77” / 65” / 55
סאונד

איכות תמונה
• צג  – OLEDללא תאורה אחורית
כל פיקסל מואר באופן עצמאי

• מערכת סאונד Dolby Atmos
לקבלת סאונד וירטואלי היקפי ב360° -

• רזולוציה – )4K (3,840 x 2,160

• עוצמת שמע – )40W (2.2 ch

• צבע שחור מוחלט ,ניגודיות
אינסופית וטווח צבעים רחב במיוחד

• סנכרון סאונד אלחוטי כולל תמיכה בבלוטוס
• טכנולוגית בינה מלאכותית ) (AIעם
למידה עמוקה (:)Deep Learning
 – AI Soundניתוח מקור הסאונד והפיכתו
לסראונד וירטואלי של  5.1ערוצים.

•  – HDRתמיכה מלאה בכל הפורמטים:
HDR Dolby Vision
HDR Technicolor
HDR 10 Pro, HLG
• אפקט  – HDRשדרוג תוכן  SDRלHDR -
• מעבד תמונה מתקדם  α 9דור 2
• טכנולוגית בינה מלאכותית ) (AIעם
למידה עמוקה (:)Deep Learning
•  -AI Pictureתמונה אידיאלית מכל מקור
אפשרי
•  - AI Brightnessבהירות תמונה
אופטימלית ללא תלות בתאורה סביבתית.

עיצוב
•
•
•

חיבורים
•

צבע מסך קדמי (" -)55"-65שחור לא מבריק
צבע מסך קדמי (" -)77כסוף מוברש
צבע מסך אחורי -כסוף כהה פלדה

Smart TV
• ממשק טלוויזיה חכמה webOS 4.5

 1 – (2.1) HDMIאחורי 3 ,צדדי

•  2 – USBאחורי 1 ,צדדי

• מערכת בינה מלאכותית *ThinQ AI

• כניסת רשת קווית 1 - LAN

• מעבד  4ליבות

• אנטנה 2 - RF in

• שלט חכם ,מונע בתנועת יד כולל חיפוש קולי
בעברית.

• 1 - Component/ composite in

* נתמך כרגע בשפות הבאות בלבד :אנגלית ,רוסית ,ספרדית,
גרמנית ,פורטוגזית ,צרפתית ,פולנית ,קוריאנית ,איטלקית ,טורקית.
יש להעביר את שפת החיווי הקולי בשלט לשפה הרצויה.

• יציאה לאוזניות 1 - headphone
• כניסה אופטית 1 -אחורי

גודל

VESA

דגם

משקל ללא
מעמד (ק"ג)

גובה (ס"מ)

עומק (ס"מ)

רוחב (ס"מ)

רוחב המעמד
כולל מעמד
(ס"מ)
גובה (ס"מ) עומק (ס"מ)

”55

300*200

OLED55C9

18.9

70.6

4.69

122.8

73.8

25.1

99.8

”65

300*200

OLED65C9

25.2

83

4.69

144.9

86.2

25.1

99.8

”77

400*200

OLED77C9

29.9

99.1

5.6

172.2

104.2

27

75

ללא מעמד

