
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    8AGBRAVIA OLED סדרת מסכי

 פאנל 
 QFHD 4K HDR ( 3840X2160 Pixel )טלוויזיית 

BRAVIA OLED 
 טבעי  100HZפאנל 

, Triluminos Display  
  הפעלה מערכת

SONY Android TV 7.0 (NOUGAT) 
ניתן להרחבה עם כרטיס זיכרון – זמין לשימוש 16GB – 8זיכרון פנימי 

 אופציונאלי
 Play Storeחנות האפליקציות של גוגל 

Google Cast Ready 
Google assistant built in  באנגלית בלבד 

DVB-T2 טיונר דיגיטלי המותאם לשידורי עידן+ החדשים 
Premium SMART CAM Ready 

HEVC Ready 4K 
  PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.33 –שיטת צבע 

  וידאו
4K HDR MASTER SERIES (HDR10 / HLG / Dolby vision) 

  4K HDR X1 Extremeמעבד וידאו 
 4K X-Reality PROמעבד תמונה 

Super Bit Mapping 4K HDR לתמונה חלקה ללא עננות 
Object based Super Resolution HDR Remaster 

 Dual database processingניתוח תמונה בזמן אמת 
 זיהוי פנים 
  LIVE COLORטכנולוגיית 

מצבי תמונה משתנים : תמונה עשירה , רגילה , מוצאם אישי , קולנוע 
 מקצועי , קולנוע ביתי , אנימציה , גרפיקה , משחק 

 מצב קולנוע 
  אודיו

Acoustic Surface Audio –  הקול בוקע ישירות מהמסך לחוויה
 קולנועית מושלמת

DIGITAL S-MASTER 40 watt ( 10+10+10+10 watt)  
S-Force front Surround 

 סראונד אוטומטי
 מצבי צליל משתנים , סטנדרטי , דיאלוג , קולנוע, מוזיקה , ספורט

Dolby audio , 
 ווליום אוטומטי להנמכת פרסומות.

ARC 
Audio digital, Dolby Atmos 

DTS 
Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby pulse 

  רשת
 Bluetooth Version 4.2 

 מיקרופון מובנה 
Chromecast מובנה 

 דפדפן אינטרנט
 תפריט תוכן מהיר

WIFI  2.4מובנהGH/ 5GH 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WIFI DIRECT 
 חיפוש קולי

Home network Client 
 

  מובנים מאפיינים
USB HDD – + הקלטת שידורי עידן 

I manual-  הוראות הפעלה בנויות במסך 
 טיימר כיבוי והדלקה, מצב דמו 

EPG –  , מדריך תוכניות דיגיטליTeletext 
 בקרת הורים , הגנת סיסמה , מצב בית מלון , מצב חיסכון בחשמל 

 חיישן נוכחות 
  עיצוב

ÌÌOne Slate Concept / Aluminium Bezel  

  חיבורים
 USBשקעי  3
4 HDMI HDCP2.3 

 קומפוזית 
 Ethernetחיבור רשת 

 RFחיבור אנטנה  1
 ) לווין ( IFחיבורי אנטנה  2
 ACשקע  1
 שקע אודיו אנלוגי 1
1 CAM SLOT 
 Opticalשקע אודיו דיגיטלי  1
 שקע מיניפלג אוזניות 1

  מידות
 ק"ג   20.3ס"מ משקל  x 83.4 x 5.1 145 –" ללא מעמד 65

 ק"ג 32ס"מ משקל  x 85.4 x 29 145   –כולל מעמד       
 ק"ג  17.6ס"מ משקל  122.9x 71 x 5.1 –" ללא מעמד 55

 ק"ג 27ס"מ משקל  x 73 x 29 122.9   –כולל מעמד       
 

 אביזרים נלווים 
 חדש  BT, שלט  RMF-TX220Eשלט רחוק 

 סוללות 
 אופציונלי נמכר בנפרד  SU-WL450מתקן קיר 

 

 צריכת חשמל 
 

KD-65AG8BAEP – 167 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-55AG8BAEP – 130 watt – 0.5watt  במצב המתנה 

 
  


