
 
  NU8000 סמסונג SAMSUNG "טלוויזיה 

HDR Elite, למצוא את הפרטים החבויים 
 המובחרת של UHD-קבלו יותר מהתוכן שלכם מבלי להחמיץ את הפרטים הקטנים באמצעות טלוויזיית ה

Samsung. HDR Elite  מציעה טווח רחב של רמות בהירות המאפשרות לכם לראות ברור, אפילו בסצנות
 .ות ביותרהחשוכות והבהיר

HDR 10+ 
HDR 10+ מעיר לחיים את חזונו של יוצר התוכן. טכנולוגיית ה-HDR  המתקדמת הופכת כל תמונה למיטבית

 .מרשימה יותר HDR על מנת לספק חוויית

Ultra Slim Array 
שולט בעדינות  Ultra Slim Array-רמות ניגודיות עמוקות יגרמו לפרטים לקפוץ החוצה מהמסך. מערך ה

 .רה האחורית, והופך סצנות כהות לכהות יותר, וסצנות בהירות לבהירות אף יותרבתאו

Dynamic Crystal Colour 
ראו בעצמכם כיצד צבע דינמי וברור מפיח חיים בתמונות. ברגע שתחוו טווח רחב יותר של צבעים, לא תביטו 

 .עוד לאחור

 מצב משחקים
 .כלו ליהנות מחוויית משחק מעולהבמצב משחקים תו –אקשן דינמי או משחק כיפי אחר 

 אמיתית 4K UHDרזולוציית 
עכשיו תוכלו  .FHD יותר פיקסלים מטלוויזיית 4עם פי  4K UHDליהנות מתמונות חדות וברורות עם טלוויזיית 

 .לראות גם את הפרטים הקטנים ביותר בכל סצנה

 טלוויזיה סופר גדולה לראות את כל התמונה .. ובגדול
המסך בקנה מידה הרבה יותר גדול. קבלו חוויה קולנועית עוצרת נשימה, או אפילו הרגישו כאילו חוו בידור על 

אתם באצטדיון בזמן המשחק, הודות עם רמה חדשה של חוויית צפייה עוטפת. צבעים בהירים ופרטים מדויקים 
 .יותר, תמשיכו לרצות עוד ועוד

 עיצוב ללא גבולות
צדדים יעניק לכם רמה  3-המובחרת שלכם. עיצוב חלק ללא מסגרת ב UHD-התכוננו לצלול לתוך טלוויזיית ה
 .אחרת של חוויית צפייה עוטפת

 פתרון נקי לכבלים
פשוט בצעו שלושה צעדים פשוטים כדי לוודא שתוכלו לראות את הטלוויזיה, בלי הכבלים המבולגנים האלה. 

ל תוך מסילות הכבלים המובנות בצד האחורי. הכניסו את הכבלים א - 2חברו את הכבלים שלכם. שלב  - 1שלב 
העבירו את הכבלים בצורה מאורגנת ומסודרת דרך מעמד הטלוויזיה. ללא כבלים נראים לעין. גימור  - 3שלב 

 נקי

 מעלות מינימליסטי 360עיצוב של 
ל המראה, והעיצוב המינימלי שלה נראה מדהים, לא משנה איפה אתם יושבים. העיצוב הדק מוסיף מגע ש

 אלגנטיות ותחכום לחלל המגורים שלכם

 קבלו דרך חכמה ליהנות מהטלוויזיה החכמה
קבלו את הבידור שלכם בדרך מהירה, קלה וחכמה יותר. שלט אחד שולט בכל, עם רכזת פשוטה לשליטה בכל 

 .המכשירים. חפשו פחות וצפו יותר
 מעולם לא היה קל כל כך ליהנות מטלוויזיה

 שלט רחוק אחד
ות בכל המכשירים והתוכן המחוברים באמצעות שלט רחוק אחד. קיימת גם אפשרות זיהוי אוטומטי, שלטו בקל

 שמחברת אוטומטית
 .ומסמנת את כל המכשירים המחוברים. קל למצוא, קל להשתמש. רק שלט רחוק אחד 



 
 סנכרון ושיתוף תוכן

החכמים כדי לבצע  Samsung התחברו באופן חלק למכשירי .Samsung נצלו היטב את שרותי הענן של
 .סינכרוניזציה של תמונות

 .כעת תוכלו לשתף תמונות מהנייד וליהנות מהן על מסך הטלוויזיה או המקרר

 הודעה
גלו מה קורה מבלי לעזוב את הטלוויזיה שלכם. קבלו הודעות קופצות בטלוויזיה שלכם, עם עדכוני סטטוס 

 ,ביתיים, תזכורות לגבי אירועים IoT ממכשירי
 .דעות כאשר התוכן החביב עליכם משודר. תוכלו אפילו לקבל הודעות למכשיר הנייד שלכםוהו

 Steam קישור
שחקו את משחקי  .Steam Link תיהנו ממשחקי מחשב במהירות גבוהה על מסך הטלוויזיה שלכם עם חיבור

 המחשב החביבים עליכם
 על המסך הגדול, מבלי שתצטרכו לפזול או לרכון מעל מסך קטן

 :מאפיינים טכניים
 LED :סוג מוצר

 8 סדרה
 

 :תצוגה
 "55 :גודל מסך

 x 2,160 3,840 הפרדה
 

 :וידאו
 UHD Engine מנגנון תמונה

 100 :קצב תנועה
PQI (מדד איכות תמונה): 2000 

HDR (טווח דינמי גבוה): HDR Elite 
HDR 10+ 

HLG (Hybrid Log Gamma) 
 Mega Contrast ניגודיות

 Dynamic Crystal Color :זווית צפייה
 UHD עמעום :Micro טכנולוגיית העמעום של

 משפר ניגודיות
Auto Motion Plus 

 מצב סרט
 תמיכה במצב טבעי

 
 :שמע

Dolby Digital Plusפלט קול (RMS)40W 
 2.1CHסוג רמקול
 סאב וופר

 חיבור חדרים מרובים
 'שמע בלוטות

 
 :שירות חכם

אנגלית בריטית, ספרדית, צרפתית,  :IL / ית, ספרדית, צרפתית, רוסיתאנגלית בריט :TRאינטראקציה קולית
 גרמנית, רוסית
SMART TV חכם של סמסונג 

 דפדפן אינטרנט
 SmartThings תמיכה באפליקציית

SmartThings 
Samsung Connect 

 
 :התכנסות

 היפוך -טלוויזיה למכשיר נייד 



 
 DLNA ,היפוך -מכשיר נייד לטלוויזיה 

 יאונגן ויד 360
 תמיכה במצלמת 360

 בלוטות' מופחת אנרגיה
 ישיר WiFi חיבור

 שמע מהטלוויזיה למכשיר הנייד
 

 :כוונן/שידור
 DVB-T2CS2 x 2שידור דיגיטלי

 כוונן אנלוגי
 כווננים 2

CI (ממשק נפוץ)(1.4)CI+ 
 HbbTV 1.5(TR)שידור נתונים

TV Key 
 

 :קישוריות
HDMI4 
USB2 
 (LAN) אתרנט

 (גיטלי )אופטייציאת שמע די
 2שימוש נפוץ עבור חיבור אנטנה(/)1/1 :(כניסה קווית/כבלים) RF כניסת
 CI1 חריץ

 ערוץ חוזר / HDMI A-תמיכה ב
HDMI כןהחלפה מהירה 

LAN אלחוטי מובנה 
Anynet+ (HDMI-CEC) 

 
 :עיצוב
 עיצוב דק :עיצוב

 צדדים 3-ללא מסגרת ב :סוג לוח
 Eclipse Silver + שחור צפחה :צבע בחזית
 מעמד פשוט :סוג מעמד

 
 :מאפיין נוסף

 ארבע ליבות :מעבד
אנגלית בריטית. גרמנית. צרפתית.  :IL / אנגלית בריטית. צרפתית. ספרדית. רוסית :TR) מדריך קולי :נגישות

 /(ספרדית. רוסית
אנגלית  :IL / אנגלית בריטית. צרפתית. ספרדית. רוסית :Learn TV (TR הגדלה/ ניגודיות גבוהה/ שלט

 .בריטית. גרמנית
 לבן/ מסך תפריט למידה-צבעי תשליל/ שחור /SeeColors / ערוצי-צרפתית. ספרדית. רוסית(/ שמע רב

(TR: אנגלית בריטית. צרפתית. ספרדית. רוסית / IL: אנגלית בריטית. גרמנית. צרפתית. ספרדית. רוסית) 
 דיגיטלית Clean View טכנולוגיית

 יחיפוש ערוצים אוטומט
 כיבוי אוטומטי

 (כותרות )כתוביות
Connect Share™ (כונן דיסק קשיח) 

(USB 2.0) ConnectShare™ 
 לוח שידורים אלקטרוני

PVR כן עבורמורחב*( לא זמין IL) 
 מצב משחקים אוטומטי :מצב משחקים

 שפות מקומיות :שפת תצוגה על המסך
 תמונה בתוך תמונה

BT HID מובנה 
 USB HID-תמיכה ב

 (TTX) קסטטלט
 (IL לא זמין )*כן עבורהקלטה מושהית



 
 IPv6-תמיכה ב
 MBR-תמיכה ב

 
 :מאפיין סביבה

 חיישן סביבה
 AC220-240V 50/60Hzספק מתח "מתח

 W 145(צריכת חשמל )מרבית
 

 :אביזרים
 TM1850A :דגם שלט רחוק

 (סוללות )לשלט רחוק
 (כלול) Samsung שלט חכם של

 מדריך למשתמש
 מדריך אלקטרוני

 כבל מתח

  אחריות לשנה על ידי סמליין
 ש"ח שישולמו ליבואן סמליין 199שנים נוספות בתוספת  3-אפשרות הרחבה ל

 


