
4K-3840x2160רזולוציה

Neo Quantum Processor 4K - 14 bitמעבד תמונה

Neo QLEDטכנולוגיית תצוגה 

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 DimmingSupreme UHD Dimming מנגנון תאורה חכמה 

PQI
אינדקס איכות תמונה החלקת תמונה Hz + מעבד + פנל

4600 PQI
43"/50" 4500 PQI 

4K Upscaling בינה מלאכותית  AIמנגנון אקטיבי לומד להשבחת תמונה + סאונד מכל מקור שידור בזמן אמת

High Dynamic Range תמיכה בתחום דינמי רחב לתמונה מציאותית HDR
Quantum HDR x32

HDR10+/HLG

Ultra Blackפאנל ייחודי לצבע שחור מושלם והפחתת השתקפויות 

Ultra Viewing Angleזווית צפייה רחבה במיוחד

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

 RMS עוצמת רמקולים 
מספר ערוצי שמע

60W
4:2:2 Ch

כולל ואפר עוצמתי מובנה
43"-20W/ 50"- 40W

Q-Symphony  אפשרות שילוב מקרן קול בטכנולוגיית +OTS כן  + רמקולים סמויים בצידי המסך קולנוע ביתי היקפי מובנה 
ובחלקו העליון לצליל היקפי מושלם 

Adaptive Sound התאמת צליל אדפטיבית לתוכן המשודרAVA כן+ ביטול רעשי סביבה

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-120Hz-[43"/50"-4K-144Hz] VRR
Freesync premium pro /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/USB4/2

תמיכה בתקן: HDMI2.1/eARC/HDMI-CEC/Dolby Atmos בכל 4 הכניסות
כן

Dolby Atmos מובנה

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

www.samline.co.il*  המפרטים והעיצובים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.
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4K-120Hz-43"/50" - 4K-144Hz • Neo QLED • Slim 2.6 cm • 100% COLOR • OTS+ 
• Ambient+ • Smart things • BT  • Tap View • 4600 PQI

QN90B

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

עיצוב דק יוקרתי
  Neo Slim

2.6 ס"מ
ללא מסגרת

בגימור טיטניום מוברש

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

Neo QLED 4K
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