
GX Gallery 77" | 65"
OLEDü - כל פיקסל מואר בנפרד ובאופן עצמאיפאנל

4K (3,840 X 2,160)4Kרזולוציה

α9 דור 3 בעל בינה מלאכותית עם אלגוריתם למידה עמוקה, מנתח כל תוכן נצפה ומעבד אותו לקבלת התמונה מעבד
והסאונד הטובים ביותר
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HDRHigh Dynamic Range, HDR 10 Pro, HLGü

Dolby Vision IQמתקדם המבצע התאמות בהירות וניגודיות ובנוסף מבצע אופטימיזציה של התמונה בהתאם HDR תקן
לתאורת הסביבה

ü

Filmmaker modeכוונון אוטומטי של הגדרות התמונה תוך כיבוי מנגנון החלקת תנועה, לקבלת אפקט התנועה המלא בסרטי קולנועü

AI 4משדרגK משודרגים לאיכות HD, FHD תכניü וע
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NVIDIA  G-SYNC)NVIDIA עבור גיימרים שבמחשב האישי שלהם כרטיס גראפי של( G-SYNC-תאימות לü

FreeSync)AMD עבור גיימרים שבמחשב האישי שלהם כרטיס גראפי של( Free Sync-תאימות לü

HGiG מעביר את גראפיקת המשחק בצורה שתואמת את מפרט הטלוויזיה והיכולות שלהמצבü

ms 1זמן תגובה של 1ms ו-Input lag נמוך במיוחדזמן תגובה 

HDMI 2.1HDMI 2.1 בתמיכת eARC 40,  וגםGbps רוחב פס VRR, ALLM ,4קצב רענון תמונה גבוה יותר
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OLED Motion Proתנועה חלקה ללא מריחות וטשטושים תוך שמירה על בהירות התמונהü

üמאפשר לצפות בטלוויזיה מהצד ללא כל ירידה באחידות הצבעים ושינוי הגווניםזווית צפייה רחבה במיוחד

üקבלת התראות כאשר משודרים משחקים של קבוצות ספורט אהודות )לערוצי עידן בלבד(התראת ספורט

üזיהוי אוטומטי של התוכן הנצפה והתאמת הגדרות הטלוויזיה לתוכן זיהוי אוטומטי של הז'אנר הנצפה רט
פו

הס
בי 

וב
לח

Dolby Atmosמדמה קבלת צליל היקפי ב-360 מעלותü

AI Sound Proבינה מלאכותית עם אלגוריתם למידה עמוקה המאפשר ניתוח מקור הסאונד והפיכתו לסראונד וירטואלי
של 5.1 ערוצים

ü

60Wעצמת שמע

ניתן לחבר התקני בלוטוס שונים, כולל שני רמקולי בלוטוס במקביל בצורה אלחוטיתסנכרון שמע אלחוטי
https://www.hye.co.il - .לרשימת הרמקולים התואמים יש להיכנס לאתר היבואן הרשמי קבוצת ח.י*
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משקל ללא מעמד 
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לתלייה על הקיר - ללא רגלית

רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

77”300*300OLED77GX39.499.12.41172.1

65”300*300OLED65GX2987.71.99144.7
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HDMI 2.1  4גב תחתון

USB 3צד

LAN 1גב תחתון כניסת רשת קווית

RF in 2גב תחתון אנטנה

Component/ Composite in1גב תחתון

Headphone 1גב תחתוןיציאה לאוזניות

1גב תחתוןיציאה אופטית
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webOS 5.0ממשק הטלוויזיה החכמה - מערכת webOSממשק

דשבורד חכם )לוח מחוונים(
מרכז אינטיליגנטי עם בינה מלאכותית שמאפשר שליטה על מכשירי חשמל תומכי IoT, שליטה בכל ההתקנים 

המחוברים לטלוויזיה כולל סמארטפונים
ü

אפליקציות 
כל התוכן הבידורי תחת קורת גג אחת: נטפליקס, אפל TV, סלקום, פרטנר, next tv, מאקו, Spotify, 100FM ועוד 

אפליקציות בינלאומיות ומקומיות רבות שהגישה אליהן נוחה ומהירה במיוחד
ü

üהזרמה ושיתוף תכנים מהסמארטפון לטלוויזיה, כולל תמיכה באנדרואיד ובאייפון )Airplay 2, Homekit(שיתוף תכנים מהטלפון הנייד

üמצב גלריה מציג תמונות מפורסמות וכן מקומות אטרקטיביים בעולם, המתעדכנים מעת לעת עם Tripadvisorמצב גלריה

üשלט חכם שנע בתנועת יד וכולל חיפוש קולי בעבריתשלט חכם

üזיהוי קולי ללא שלט, נתמך באנגלית בלבדזיהוי קולי ללא שלט
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