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  Samsungבעברית מחברת   Smart Tv UHD 4Kלד מסך

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  4Kטלוויזיה ברזולוציה      
 4לצפות בטלוויזיה ברזולוציה פי 

, תמוה יותר Full HD תמרזולוציי
מפורטת, יותר דקה, יותר עמוקה  

  ויותר מציאותית.

      HDR10+ High Dynamic Range 

בצלילות גבוהה  HDRצפו בתוכן 
יותר עם ביטוי צבעים מפורט. 

ר בסצות פרטים מדוייקים יות
  בהירות וחשוכות

  טלוויזיה חכמה בעברית       
סמסוג משה את חוקי המשחק עם 

כל התוכן החכם  TIZEN3.0מערכת 
  במקום אחד והכל בגישה קלה ווחה.

        
    

  PQI 2,000איכות תמוה  
)Picture Quality Index (

  ריצודים לתמוה חלקה וללא

      
Air Play 2 

פייה מובה המאפשר לצפות בצ
וכן עם מכשירי ישירה או לחלוק ת

Apple על המסך הגדול  

      
  המבטיח,  ליבות ארבעמעבד  

  מעולים  ביצועים
וגלישה  ריבוי המשימות, תוכן מיתוג

  .ריהיה מהיר יות הכול באיטרט

        

  
    

  אפליקציית טפליקס מובית 
ולחצן הפעלה לאפליקציית 

  טפליקס ייעודי בשלט. 

        
חלקת את המסך  גיה המטכולו      

לחלקים קטים יותר וכך מייעלת  
את הצגת הצבעים, לבן טהור  

  יותר ושחור עמוק יותר 
        
      

  PurColorטכולוגייה 
ל את עצמך בעולם של בידור  לטבו 

 עם צבעיים טבעיים וחדשים יותר 

        
      

  גישה לאיטרט ללא חוטים 
להתחבר לרשת האיטרט גם באופן 

בה ללא צורך בהוספת  אלחוטי מו
  ספים.מכשירים חיצויים ו

        
      

Screen Mirorring  
הטלוויזיה החכמה הופכת את המחשב הייד  

 ךאו הסמארטפון שלך למסך השי בבית
מעבירה את התמוה של הסמארטפון 

  לצפייה בטלוויזיה הגדולה.

        
  USBהתקן    צפייה בסרטים      

קבציי וגו את התוכיות התכים ו
עליכם היישר המולטימדיה המועדפים 

מהדיסק או קי או מהכון קשיח באמצעות 

  מתקדמים USBהתקי 
        
      

  הדלקה מהירה 
כדי לצפות כאן ועכשיו, מבלי  

  לחכות. 

        
                

  
  עידן +  

טיור דיגיטאלי מובה לקליטת  
ללא  ערוצים דיגיטליים חים,  

  .צורך בממיר חיצוי

       
                  

  חיישן תאורה 
חיישן התאמת התמוה לתאורה  

 . לחיסכון אופטימאלי בארגיה

  תמוה
  Quad Core -מעבד 

  P2160x3840   UHD Engineרזולוציית מסך: 

  PQI  2,000: ןקצב רעו

HDR 10+ - High Dinamic Range 

HLG - Hybrid Log Gamma  

  Mega Contrastיחס יגודיות דיאמית: 

Pur color -  צבעיים טבעיים וחדשים יותר  

Micro Dimming  
Contrast Enchacer - . יגודיותמערכת אוטומטית להתאמת ה  

Auto Motion Plus MR100 - .ה חלקה וללא ריצודיםלתמו  

Movie Mode -  מצב סרט  

Natural Mode -  מצב טבעי  

Game Mode -  מצב משחק  

Digital Clean View - הן רעשי תמומס  
  מספר תצורות מסך. 

  מספר מצבי תמוה קבועים + מצב מותאם אישית. 

Eco Sensor –  .ה לתאורת החדרחיישן להתאמת התמו 
  

  שמע

Dolby Digital Plus  
  2x10w הספק רמקולים סתרים ב

Multiroom Link  

  קישוריות

Mirroring Content - TV to Mobile  
Mirroring Content - DLNA to Mobile  

Wi-Fi Direct ,Wi-Fi  המוב  

Conect Share - קשיח  לדיסק או קיי או דיסק  
  

  טכי 

  עידן +  - DVB-T2טיור דיגיטאלי 
  אלוגי טיור 

Anynet + (HDMI-CEC)  
  סריקת תחות אוטומטית  

  כיבוי אוטומטי 
    הדלקה כיבוי וטיימר  

Instant on - .הדלקה מהירה  
  מצב חיסכון בארגיה

  על הקיר  יתת לתלייה

  שחור ומתקן רגליות שחור  Ultra Slimמסגרת   :גימור
  

  יציאותות וכיס

 + Composite, כיסה משולבת  USBכיסות  HDMI   ,1 כיסות 2

Component יסתכ ,LAN,  

  CI Slotיציאה דיגיטאלית אופטית,  

  RF אלוגית/דיגיטאלית   כיסת אטה

  מידות ומשקל

  
  

        
55  

  איץ
    

  מידות ללא מעמד
      123        רוחב בס"מ

      70.7        גובה בס"מ

      5.95        עומק בס"מ 

      13.9        משקל ק"ג

  מידות כולל מעמד
      123        רוחב בס"מ

      78.28        גובה בס"מ

      25        עומק בס"מ 

      14.2        משקל בק"ג

  מידות האריזה
      138.6        רוחב בס"מ

      84.3        גובה בס"מ

      15.8        עומק בס"מ 

      19.5        משקל בק"ג
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