
Super UHD – Nano Cell Display 

•Nano Cell Display  

•Active HDR with Dolby Vision™ 

 α 7מתקדם  מעבד תמונה•

 AI ThinQ-מערכת בינה מלאכותית •

 webOS 4.0 –טלוויזיה חכמה •

  Dolby Atmos מערכת סאונד•

 

 

 

 

 
 

SK80 
 
 

65”/75” 

 תמונה איכות

 x 2,160 3,840 רזולוציה

 LED Nano Cell, 4K IPS טכנולוגיה

Local dimming  

True 4K Engine- 4K תוכן לאיכות משדרג   

 α7 מתקדם  מעבד תמונה

HDR Dolby Vision  

טווח צבעים מורחב- DCI 90% 

 HDR by Technicolor  

HDR 10  

HDR HLG  

 HDR אפקט 

  טכנולוגית עמעום מקומי

  זווית צפייה רחבה במיוחד
True Motion/ refresh rate 200 / 100 Hz 

 סאונד

Dolby Digital   מעבד שמע  

DTS   מעבד שמע  

 Dolby Atmos   מערכת סאונד

 2.0ch(65”)2.2ch(75”) מבנה מערכת שמע

 20W(65”)40w(75”) עוצמת שמע

 Ultra Surround שיטת שמע

 Clear Voice III אנושי קול משפר 

  מצב שמע חכם

  בהתאם לסביבה   כוונון סאונד אופטימלי

  (באוזניות בלוטוס תמיכה)+סנכרון שמע אלחוטי 

Smart TV 

webOS 4.0  ממשק טלוויזיה חכמה  

 Web Browser דפדפן אינטרנט פתוח 

  תרגום פקודה קולית לטקסט  

 AI ThinQ (1) מערכת בינה מלאכותית 

   LG App Store חנות אפליקציות  

 כלול באריזה חכםיק 'מגשלט 

  ליבות  4מעבד 

 מאפיינים

הפעלה מובנה בטלוויזיה מדריך   

 HD תומך   DVB-T2מובנהטיונר 

 (Heb/Eng/Rus / Fra)  תפריט משתמש
 במגוון שפות

 

  מצב שינה, כיוון כיבוי והדלקה , שעון 

 חיבורים

כ"סה צד גב  

RF In  2 - 2 אנטנה 

Component / Comosite in - 1 1 

אופטית כניסה  1 - 1 

HDMI 2 2 4 

LAN  1 - 1 כניסת רשת קווית 

Headphone 1 - 1 יצאה לאוזניות 

RS-232C (Control / SVC) 1 - 1 

USB 2 1 3 

 מימדים

  

 גודל
VESA מודל 

משקל ללא 

 מעמד

 מעמד כולל ללא מעמד

 עומק גובה רוחב עומק גובה

65" 300*300  65SK8000P 24.5 84.4 6.3 145.6 103.5 19 

75” 400*600  75SK8100P 38.8 97.3 6.5 168.1 116.6 23.1 

 HTML5, VP9, HEVCתומכת בשפות  webOSמערכת , חיבור אינטרנטנדרש ( 1)

יש להעביר את שפת החיווי הקולי של  .הבינה המלאכותית נתמכת בשפה האנגלית   

 .  השלט לאנגלית
 TV cast -יש אפליקציה נפרדת אייפוןלמכשירי  .במכשירי אנדרואיד נתמכים בלבד( (2

SmartShare 

  זום יק'מג

אפליקציות מהטלפון   ושיתוף Miracast( 2)שיקוף 
 Magic Mobileהנייד על גבי הטלוויזיה  

Connection 

 

  מובנה WiFiכרטיס 

  WiDi שיקוף מסך מחשב נייד  


