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   Slice of livingבעיצוב  4K "75  טלוויזיית •

 Full HDפי ארבעה מרזולוציית  –פיקסלים  3840*2160עם  4Kרזולוציית  •

• Full Array LED Backlight–  ( תאורה אחורית המשלבת בין מסך דק במיוחד לפיזור אור נקודתיLocal Dimming  ) 

• SONY Android TV 

  X1- 4K HDR processorמעבד וידאו  •

  Triluminosפנל חדשני באיכות גבוהה  •

• 4K HDR Premium –  30%הגדלת תווך הצבעים בתאימות לתקן המתקדם ביותר 

• X-Tended Dynamic Range pro – X5   יותר קונטרסט מטלוויזייתLED  קונבנציונלית 

 זמין לשימוש 16GB – 8.5זיכרון פנימי  •

 Play Storeחנות האפליקציות של גוגל  •

• Google Cast Ready 

 לתמונה יציבה ללא ריצודים.   Motionflow 1000Hz מנגנון החלקת תמונה   •

 Mastered in 4Kתאימות לתקן  •

• GOOGLE CAST 4K SUPPORT – 4 -תמיכה בהעברת תכנים בK  לטאבלט.מטלפון נייד או 

 , טלפון נייד דרך בלוטות ללא צורך בכבלים או באביזר נוסף אחר BTמקרן קול , אוזניות , רמקול   חיבור – ניידים  בלוטות תמיכה בתקני  •

• Picture in Picture – באפליקציות אפשרות לתמונה בתוך תמונה מסורס בעת שימוש 

• TASK SWITCHING  - פליקציותאפשרות לעבור בין חלונות פתוחים במהירות ולסגור באופן ידני א 

 תכונת קול נוספת ) מצבי שמע ( מצב דיאלוג מחדד ומגביר את הקול האנושי בכל תוכן שנצפה – מצב דיאלוג •

• Screen Mirroring – .שיקוף טלפון חכם על גבי המסך בצורה אלחוטית 

 One Touch Mirroring NFCהתאמת הטלפון החכם למסך בלחיצה אחת   •

 SRT+ כתוביות בעברית  MKVתמיכה במרבית פורמטי הוידאו הידועים לרבות  •

 תמיכה מלאה בעברית לרבות תפריט,דפדפן אינטרנט, הוראות הפעלה אינטראקטיביות ועוד. •

 Social viewingשיתוף תמונות בין החברים ברשתות חברתיות על גבי המסך ,  •

 ) אופציונאלי (  Dualshock 4באמצעות בקר  androidתמיכה במשחקי  •

 תמיכה במקלדת ועכבר אלחוטי , אופציונאלי ) מרשימת המקלדות הנתמכות (  •

• Internet Browser –  דפדפן גלישה באתרי אינטרנט עברית 

• Wireless –  תקשורת אלחוטיתWIFI  5/ 2.4תאימות בתקנים מובנית GHz 

• WIFI Direct  הצגת תמונות ווידאו בחיבור אלחוטי ישיר ללא נתב 

 וידאו,תמונות וקבצי מוזיקה להצגת  DLNAתקשורת  •

 להצגת וידאו, תמונות וקבצי מוזיקהמהיר  USBשקע  •

• DVB-T2  המותאם לשידורי עידן+ החדשיםטיונר דיגיטלי 

 הוראות הפעלה בעברית אינטראקטיביות מובנות במסך •

• ARC – .החזרת קול למגבר 

• Bravia Theatre Sync – סינכרון בין המסך למערכת קולנוע ביתי בחיבור  -סוני ייחודי לHDMI .המאפשר הפעלה בלחיצת בכפתור אחד של המסך והמערכת 

 ערוצים. 5.1 יציאה אופטית לחיבור למערכת הקולנוע הביתית •

• Voice Search –  חיפוש קולי מתקדם מביתGOOGLE  

• DSEE –  מגבר סאונד דיגיטלי מתקדם 

• S-FORCE  המדמה סראונד בצורה מושלמת 

 באס , מיד , טראבל RMS  (3X20  )וואט  60בהספק דולבי דיגיטל מערכת קול  •

• Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Pulse 

 פלוס(דיגיטל מצבי אודיו קבועים מראש כולל סראונד ) דולבי  3 •

 LAN  ,RF,,קומפוננט MHL 3.0 for mobile 4K  ,4 X HDMI 2.2, 3X USB ,SCART  ,RCAכניסות : •

 ,יציאות :  אופטית, אודיו, אוזניות •

 וואט במצב המתנה. 0.5, וואט  202צריכת חשמל  •

  RMF-TX200Eאביזרים מסופקים :מעמד שולחני , שלט חכם   •

 ) אופציונאלי (  SU-WL450תמיכה במתקן קיר יעודי  •

 ק"ג33.2משקל  )רוחב*גובה*עומק( מ"מ  66 *959*1674:מסך ללא מעמד  מידות •

 ק"ג35משקל  מ"מ )רוחב*גובה*עומק( 296*1021*1674:מעמד  כוללמסך מידות  •

 Google  הדמיית הממשק וזמינות האפליקציות והתוכן תלויה במדינה , בהתקן ובמדיניות חברת          


