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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

QN700B

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

עיצוב אולטרה דק 1.7 ס"מ
ללא מסגרת 

Infinity One Design
בגימור יוקרתי כסוף

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

Neo QLED 8K

75"65"55"

8K-7680X4320רזולוציה

Neural Quantum Processor Lite 8K-14bitמעבד תמונה

טכנולוגיית תצוגה 
Neo QLED

100% צבע אמיתי

ניגודיות וטכנולוגית הארה לתמונה חדה וצבע שחור עמוק
Quantum Matrix Technology

Ultra-fine light control
 תאורה נקודתית ישירה בתצורה מלאה 

לצבע שחור מושלם
Micro DimmingUltimate 8K Dimming Pro מנגנון תאורה חכמה 

PQI
אינדקס איכות תמונה החלקת תמונה Hz + מעבד + פנל

4700 PQI

מנגנון אקטיבי לומד להשבחת תמונה + סאונד מכל מקור שידור בזמן אמת
AI  8 בינה מלאכותיתK Upscaling

מבוססת המוח האנושי

High Dynamic Range תמיכה בתחום דינמי רחב לתמונה מציאותית HDR
Quantum HDR X32

HDR+10/HLG

Ultra Blackפאנל ייחודי לצבע שחור מושלם והפחתת השתקפויות 

Wide Viewing Angleזווית צפייה רחבה במיוחד

כן - Bluetooth BT 5.2 – יציאת שמע לאוזניות, אביזרים חיצוניים ומקרני קול תומכים + יציאה אופטית

 RMS עוצמת רמקולים 
מספר ערוצי שמע

60W
4.2 Ch

כולל ואפר עוצמתי
Q-Symphony  אפשרות שילוב מקרן קול בטכנולוגיית +OTS קולנוע ביתי היקפי מובנהOTS Lite כן

Adaptive Sound כןהתאמת צליל אדפטיבית לתוכן המשודר

Smart TV מערכת הפעלה Tizen 6.5 עם ממשק דור חדש WIFI .2022 מובנה + חיבור קווי, 
 אפליקציות, דפדפן, שיתוף ושיקוף תוכן Smart things תמיכה ושליטה מרחוק בבית חכם -

PC on TV וכיול תמונה חכם

כן
Apple AirPlay2 -תמיכה ב+

Google Duo תמיכה בשיחות וידאו   
(מצלמה תואמת לרכישה בנפרד)

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

Multi View+כן
צפייה ב-2 מקורות יחד

מצב  GAME  אוטומטי ייחודי לחוויית משחק מושלמת  בזמן אמת 

4K-60Hz Up to 120Hz-VRR/Freesync premium 
ProAuto Low Latency Mode (ALLM)

Motion Xcelerator Turbo 
 תמיכה בצפייה רחבה +לוח בקרה חכם

Ambient Mode – מצבי אווירה מגוונים בהמתנה, אפקט טלוויזיה שקופה, 
מידע, תמונות ועוד

Music Wall – תצוגת מוסיקה אקטיבית משתנה

כן
Ambient Mode +
NFT-תמיכה ב

ארגונומי דק+פיקוד קולי+לחצן Netflix ייעודישלט חכם לשליטה על מכשירים נוספים
נטען ע"י תאורת החדר ו-WiFi סביבתי

HDMI/USB4/3
USB Type C - נוסף בגב המסך, עבור מצלמה

רכזת חיבורים חיצונית חכמה + חיבור  כבל תקשורת בודד למסך המספק מתח חשמלי 
כןומידע  באורך 2.5 מטר + אופציה להצמדה לרגלית שולחנית

כןתמיכה בתקן: HDMI2.1/eARC/HDMI-CEC/Dolby Atmos בכל 4 הכניסות
Dolby Atmos מובנה

כן + DVB-T2PIP טיונר מובנה עידן פלוס+טיונר לווייני


