
 
 QEQ7FNסמסונג  SAMSUNGמבית QLED" טלוויזיה

Q Colour 
יותר ממיליארד צבעים. צפו בתכניות ובסרטים האהובים עליכם בצבעים  -שלוש מילים 
 הראליסטיים,

 המדויקים והחיים ביותר שלנו מעולם.
 ראו את כל פרטי הצבעים המורכבים של כל סצנה, ממש כאילו אתם חלק מהאקשן.

 נפח צבע
Q7F כלומר מקסום הטווח של צבעים מדויקים,100%קה לכם נפח צבע בשיעור מעני ,  

 עשירים ומפורטים שניתן לראות בטלוויזיה.

 Q ניגודיות
בידור להנאתכם ללא הפרעה. מצאו את כל הפרטים הקטנים שחבויים בסצנות החשוכות 

 ביותר.
, אפילו עם כל , תוכלו לראות את כל הפרטים הקטנים ביותר בכל סצנהQעם ניגודיות 

 התאורה בחדרכם.

Q HDR Elite (HDR 10)+ 
 ,HDR10, שמונע על ידי +Q HDR Eliteהטווח הרחב יותר של בהירות וניגודיות של 

מאפשר לכם לראות דרך עייני הבמאי. ראו פרטים שלא יכולתם להבחין בהם בעבר בסצנות 
 הבהירות והכהות ביותר.

HDR 10טכנולוגיית  ּ+ הינהHDR דמת, +מתקHDR 10  מוודאת שכל סצנה עוברת
 אופטימיזציה מדויקת לצבע, לניגודיות ולפרטים

UHD Alliance 
פרמיום, ומציגות לכם תוכן  UHDלתקן  UHD Alliance-מוסמכות על ידי ה QLEDטלוויזיות 

UHD .בצורתו האמיתית 

 חיי שירות ארוכים
רגני, ויוצרו כך שיחזיקו מעמד עשויות מחומר שאינו או QLED Quantum dotsטלוויזיות 

זמן רב. משמעות הדבר שהתצוגה אינה נצרבת עם הזמן, והצבעים המדהימים והפרטים 
 שאתם רואים היום יישארו כפי שהם גם לאורך זמן.

 Q מנוע
יחיד במינו  Q Engineמונעת על ידי מנוע  QLEDאיכות התמונה המרהיבה של טלוויזיות 

כל סצנה שאתם צופים בה כדי לספק לכם צבע, ניגודיות  וללא מתחרים. הוא מנתח מיד
 ופרטים ברמה מצוינת.

 לראות את התמונה, לא את הטלוויזיה
יכולה לשפר את חוויית הצפייה שלכם עם האלגנטיות והסגנון  Q7F ראו בעצמכם כיצד

 .המשובחים שלה

 חיבור נסתר אחד
עות כבל אחד כמעט בלתי סופסוף! כעת ניתן לארגן הכל_אפילו את כבל החשמל באמצ

נראה. החיבור היחיד הבלתי נראה החדש מאפשר להסתיר את המכשירים שלכם באמצעות 
 .Q7F 2018חיבור לתיבת חיבור אחת. זה הזמן לעצב את החלל שלכם עם 



 
 חיבור אחד

כעת המכשירים שלכם יכולים להתחבר כולם למקום אחד. אספו וחברו את המכשירים שלכם 
האחת, והסתירו אותם בצד. הגיע הזמן לעצב את החלל שלכם כפי שאתם לתיבת החיבור 

 אוהבים.

 מצב יצירת אווירה
הטלוויזיה מתמזגת באופן מושלם עם חלל הבית באמצעות מצבי אווירה ייחודיים, אפקט 

 טלוויזיה שקופה, תצוגת מידע, תמונות ועוד.

 חיבור לקיר ללא מרווח
כמו יצירת המופת שהיא. תושבת קיר ללא מרווח  שלכם QLED-התייחסו אל טלוויזיית ה

מאפשרת לתלות את הטלוויזיה שלכם צמוד לקיר, ומטמיעה אותה באורח מושלם בעיצוב 
 הפנים שלכם.

 ללא גבולות 360°עיצוב 
ללא גבולות. מבריק ומינימליסטי  360°מקסמו את חוויית הצפייה המוחלטת שלכם בעיצוב 

 מכל כיוון,
נראה רחב יותר ומספק חוויה  QLED-מארבעה צדדים של טלוויזיית ה המסך נטול המסגרת

 קולנועית מדהימה.

 שלט רחוק אחד
  שליטה קלה במכשירים ובתוכן המחוברים בשלט אחד בלבד.

  קיימת גם אפשרות זיהוי אוטומטי, שמחברת אוטומטית ומסמנת את המכשירים המחוברים.
 קל למצוא, קל להשתמש. רק שלט רחוק אחד.

Smart Hub 
  מרכז מגוון תכנים עבורכם על מסך אחד. One Depthראו הכל במקום אחד. שירות 

 קבלו גישה קלה לספקי תוכן שונים, וצפו בקדימונים ממוזערים לפני שתצללו פנימה.

SmartThings 
SmartThings  הופכת את הטלוויזיה שלכם לרכזת עבור המכשירים הביתיים החכמים

 שלכם,
יד. היא מאפשרת תקשורת חלקה, ושליטה וניטור מתקדמים בבית החכם מהמקרר לני

 שלכם.

 מאפיינים טכניים:
 QLED סוג מוצר:

 Q סדרה:
 

 תצוגה
 x 2,160 3,840 הפרדה

 אולטרה שחור אולטרה שחור:
 

 וידאו:
 Qמנוע  מנגנון תמונה:

 200 קצב תנועה:
PQI :)3200 )מדד איכות תמונה 



 
HDR :)טווח דינמי גבוה( Q HDR Elite 

HDR 10+ 
HLG (Hybrid Log Gamma) 

 Qניגודיות: יגודיות 
 Qצבע  זווית צפייה:
 Qזווית צפייה  זווית צפייה:

 מעולה UHDעמעום  :Microטכנולוגיית העמעום של 
Auto Motion Plus 

 מצב סרט
 תמיכה במצב טבעי

 
 שמע:

Dolby Digital Plus 
 RMS(40Wפלט קול )

 4.1CH סוג רמקול:
 וופרסאב 

 חיבור חדרים מרובים
 שמע בלוטות'

 
 שירות חכם:

: אנגלית בריטית, IL: אנגלית בריטית, ספרדית, צרפתית, רוסית / TRאינטראקציה קולית 
 ספרדית, צרפתית, גרמנית, רוסית

SMART TV של סמסונג 
 דפדפן אינטרנט

 SmartThingsתמיכה באפליקציית 
SmartThings 

 
 התכנסות:

 היפוך -נייד  טלוויזיה למכשיר
 DLNAהיפוך,  -מכשיר נייד לטלוויזיה 

 360 נגן וידיאו
 360 תמיכה במצלמת

 בלוטות' מופחת אנרגיה
 ישיר WiFiחיבור 

 שמע מהטלוויזיה למכשיר הנייד
 

 כוונן/שידור:
 DVB-T2CS2 x 2שידור דיגיטלי

 כוונן אנלוגי
 כווננים 2

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

TV Key 
 

 קישוריות:
HDMI 4 
USB 3 



 
 (LANאתרנט )

 יציאת שמע דיגיטלי )אופטי(
 2)שימוש נפוץ עבור חיבור אנטנה(/1/1)כניסה קווית/כבלים( RFכניסת 

( RS-232C ) Ex-Link1 
 CI1חריץ 

 / ערוץ חוזר HDMI A-תמיכה ב
HDMI החלפה מהירה 

LAN אלחוטי מובנה 
Anynet+ (HDMI-CEC) 

 
 יצוב:ע

 דק - Qסגנון  עיצוב
 צדדים 4-ללא מסגרת ב סוג לוח:
 דק סוג דק:

 Eclipse Silver צבע בחזית:
 T-מרכז  סוג מעמד:

 
 מאפיין נוסף:

 אווירה
 שפות: עברית, אנגלית, רוסית, ערבית,צרפתית,גרמנית,ספרדית

 דיגיטלית Clean Viewטכנולוגיית 
 חיפוש ערוצים אוטומטי

 כיבוי אוטומטי
 ת )כתוביות(כותרו

Connect Share™ )כונן דיסק קשיח( 
(USB 2.0) ConnectShare™ 

 לוח שידורים אלקטרוני
 (Game Motion Plus)מצב משחקים אוטומטי,  מצב משחקים

 שפות מקומיות שפת תצוגה על המסך:
 תמונה בתוך תמונה

BT HID מובנה 
 USB HID-תמיכה ב

 (TTXטלטקסט )
 IPv6-תמיכה ב
 MBR-תמיכה ב

 
 מאפיין סביבה:

 חיישן סביבה
 

 מתח:
 AC220-240V 50/60Hzספק מתח: 

 W 215צריכת חשמל )מרבית(

 ממדים:
 ס"מ 4.69ס"מ, עומק  70.48ס"מ, גובה  122.72רוחב 

 ס"מ 78.49גובה + מעמד 
 ק"ג 21 משקל מערכת עם מעמד:



 
 ק"ג 17.5 משקל מערכת ללא מעמד:

 
 אביזרים:

 TM1850A דגם שלט רחוק:
 ות )לשלט רחוק(סולל

 )כלול( Samsungשלט 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

 


