
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XH9505BAEP55/65/75 -KD 
 פאנל 

 Pixel ) 2160X3840K HDR ( 4טלוויזיית 
ull Array led backlightF 

 Motion Clarity, Trilminos Display-wide Angle, X-X 
 טבעי 100HZפנל 

X-tended Dynamic Range pro  
 

  הפעלה מערכת
)Pie.0 (9SONY Android TV  

High-performance chipset –  גישה מהירה וקלה לתוכן 
ניתן להרחבה עם כרטיס זיכרון – זמין לשימוש 6 כ – 16GBזיכרון 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 

 sRGB, BT709, BT2020, AdobeRGB, DCIתמיכה בפורמט צבע 
  וידאו

4K HDR (HDR10 / HLG / Dolby vision) 
 4K HDR X1 Ultimate מעבד וידאו חדש 

 4K X-Reality PROמעבד תמונה 
Pixel Contrast Booster 

NETFLIX Calibrated Mode 
CalMAN Auto Calibration 

IMAX Enhance 
Dynamic Contrast Enhancer 
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 
 גרפיקה , משחק  מקצועי , קולנוע ביתי , אנימציה ,

 מצב קולנוע 
  אודיו

 Audio-Acoustic Multi– 2  + נוספים בצידי המסך  2רמקולים תחתונים
 WATT  (5+5+10+10 ) 30לתחושה קולנועית מלאה , הספק 

X-Balanced Speaker 
Sound Positioning Tweeter 
Acoustic Auto Calibration –  כיול צליל באמצעות מיקרופון הממוקם

 בשלט 
S-Force front Surround 

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

Dolby audio 
 ווליום אוטומטי להנמכת פרסומות.

Audio digital, Dolby Atmos 
DTS 

Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby pulse 

 
 

 
 
 
 

  רשת
Bluetooth Version 4.2 (HID / HOGP / SPP / A2DP / AVRCP) 

 מיקרופון מובנה 
Chromecast מובנה 

 דפדפן אינטרנט
 תפריט תוכן מהיר

WIFI  2.4מובנהGH/ 5GH 
WIFI DIRECT 

 חיפוש קולי
 TV SideViewחיבור לאפליקציית 

Home network Client 
Apple Airplay+ Apple Homekit compatible –  ע"י עדכון תוכנה

 עתידי
  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 

 Hands-free Voice Searchמיקרופון מובנה בשלט ובמסך 
  עיצוב

 Slim Black Minimalism Design 
 עיצוב דק במיוחד ללא מסגרת 

  חיבורים
 USBשקעי  3
4 HDMI HDCP2.3 

HDMI3 eARC (Enhanced Audio Return Channel) 
 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 33.1ס"מ משקל  167.2x 96 x 7.1 –" ללא מעמד 75

 ק"ג  35.6ס"מ  משקל  167.2x 104.8 x 41.5 –כולל מעמד       
 ק"ג 22.3ס"מ משקל  144.8x 83.3 x 7 –" ללא מעמד 65

 ק"ג 23.7ס"מ  משקל  144.8x 90.6 x 35.3 –כולל מעמד       
 ק"ג16.8ס"מ משקל  122.9x 71 x 7 –" ללא מעמד 55

 ק"ג 18.1ס"מ  משקל  122.9x 77.9 x 31 –כולל מעמד       

 אביזרים נלווים 
 RMF-TX611E מואר  שלט רחוק

 סוללות 
 אופציונלי נמכר בנפרד  SU-WL450מתקן קיר 

 צריכת חשמל 
KD-75XH9505BAEP – 247 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-65XH9505BAEP – 200 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-55XH9505BAEP – 166 watt – 0.5watt  במצב המתנה 

 
, תכונות  , אפליקציות   apple ושירותי   googleשירותי צד ג' כגון שירותי *

תוכן ועוד,  הינם באחריות המפתחים ויכולים להשתנות בהתאם למדינה , שפה , 
 מכשיר וללא הודעה מוקדמת והתראה מצד סוני 


