סדרת מסכים XG80
פאנל
טלוויזיית 4K HDR ( 3840X2160 Pixel ) QFHD
Triluminos Display
( Motionflow XR400 HZפנל  HZ50טבעי )
מערכת הפעלה
)SONY Android TV 7.0 (Nougat
זיכרון פנימי  8 – GB16זמין לשימוש –ניתן להרחבה עם כרטיס זיכרון
אופציונאלי
חנות האפליקציות של גוגל Play Store
Google Cast Ready
 Google assistant built inבאנגלית בלבד
 DVB-T2טיונר דיגיטלי המותאם לשידורי עידן +החדשים
Premium SMART CAM Ready
HEVC Ready 4K
שיטת צבע – PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.33
וידאו
)4K HDR (HDR10 / HLG
מעבד תמונה 4K X-Reality PRO
Dynamic Contrast Enhancer
Mastered in 4K
טכנולוגיית LIVE COLOR
מצבי תמונה משתנים  :תמונה עשירה  ,רגילה  ,מותאמת אישית  ,קולנוע
מקצועי  ,קולנוע ביתי  ,אנימציה  ,גרפיקה  ,משחק
מצב קולנוע
אודיו
"Bass reflex. 2 speakers "Down firing
S-Master 20watt
S-Force front Surround
סראונד אוטומטי
מצבי צליל משתנים  ,סטנדרטי  ,דיאלוג  ,קולנוע ,מוזיקה  ,ספורט
Dolby audio
 DSEEמגבר סאונד דיגיטלי
ווליום אוטומטי להנמכת פרסומות.
ARC
Audio digital, Dolby digital, Dolby digital +
DTS
Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby pulse
רשת
 WIFIמובנה GH5 /GH2.4
מיקרופון מובנה
 Chromecastמובנה
דפדפן אינטרנט
תפריט תוכן מהיר
WIFI DIRECT
חיפוש קולי
שיקוף מסך Screen mirroring
Home network Client

מאפיינים מובנים
 – USB HDDהקלטת שידורי עידן +
 -I manualהוראות הפעלה בנויות במסך
טיימר כיבוי והדלקה ,מצב דמו
 – EPGמדריך תוכניות דיגיטלי Teletext ,
בקרת הורים  ,הגנת סיסמה  ,מצב בית מלון  ,מצב חיסכון בחשמל
חיישן נוכחות
עיצוב
Soft Minimalism Design
עיצוב דק במיוחד ללא מסגרת
חיבורים
 3שקעי USB
HDCP2.3 HDMI 4
קומפוזיט
חיבור רשת Ethernet
 1חיבור אנטנה RF
 2חיבורי אנטנה  (IFלווין )
 1שקע AC
 1שקע אודיו אנלוגי
CAM SLOT 1
 1שקע אודיו דיגיטלי Optical
 1שקע מיני פלג אוזניות
מידות
 "75ללא מעמד –  168.6 x 96.2 x 8ס"מ משקל  30.7ק"ג
כולל מעמד –  168.6x 103.4 x 40.2ס"מ משקל  32.5ק"ג
 "65ללא מעמד –  146.3 x 84.2 x 8ס"מ משקל  20.9ק"ג
כולל מעמד –  146.3 x 90.9 x 33.6ס"מ משקל 22ק"ג
 "55ללא מעמד –  124.1x 72.1 x 7.9ס"מ משקל  16.1ק"ג
כולל מעמד –  124.7x 78.5 x 33.6ס"מ משקל 17.2ק"ג
 "49ללא מעמד – 110.1x 64.5 x 5.7ס"מ משקל  11.8ק"ג
כולל מעמד –  110.1x 70.4x 26.2ס"מ משקל  12.4ק"ג
 "43ללא מעמד –  97.0 x 57x 5.7ס"מ משקל  9.6ק"ג
כולל מעמד –  97.0x 63x 26ס"מ משקל  10.2ק"ג

אביזרים נלווים
שלט רחוק RMF-TX310E
סוללות
מתקן קיר  SU-WL450אופציונלי נמכר בנפרד

צריכת חשמל
 watt0.5 – watt 183 – KD-75XG8096BAEPבמצב המתנה
 watt0.5 – watt 156 – KD-65XG8096BAEPבמצב המתנה
 watt0.5 – watt 115 – KD-55XG8096BAEPבמצב המתנה
 watt0.5 – watt 77 – KD-49XG8096BAEPבמצב המתנה
 watt0.5 – watt 69 – KD-43XG8096BAEPבמצב המתנה

