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OLED TV W
טלוויזיות LG SIGNATURE OLED W הן טלוויזיות פרימיום מעוצבות 
להפליא. עם טלוויזיות OLED W תוכלו להתרכז בתמונה עצמה 

ובסאונד, שהם המהות האמיתית של הטלוויזיה.

One with your wall
טלוויזיות LG SIGNATURE OLED W מתמזגות באופן מושלם עם 
הקיר שלכם, ממש כמו טפט. נדמה כי חלון לעולם אחר נפתח 
בדיוק באמצע הסלון שלכם. התנסו בחוויה מופלאה ומפתיעה 

הרבה מעבר לצפייה והקשבה.

One design to embrace all
LG SIGNATURE OLED W תוכננה במיוחד עבור אנשים המסוגלים 

להעריך סאונד איכותי.
עם רמקולים המפיקים צליל עוצמתי, הסאונד מתפרש על כל 
החלל ומתקבל אודיו חלק, הן בצלילים הגבוהים והן בצלילים 
הנמוכים. העיצוב הנקי והמושלם  מגדיר מחדש את חוויית הצפייה 

שלכם, כפי שטרם ראיתם.





הטכנולוגיה המהפכנית, בה כל פיקסל מואר באופן עצמאי, מייצרת צבע שחור מוחלט 
ללא כל זליגת אור ומאפשרת ניגודיות אינסופית. על–גבי השחור המוחלט, טלוויזיות
ה - OLED של LG מסוגלות להבליט בצורה מופלאה כל צבע וצבע – למראה מושלם.

.10bit מציעות מיליארד צבעים עשירים עם פאנל LG של OLED טלוויזיות

טלוויזיה רגילה
bit 8 = 17 מיליון צבעים

LG OLED TV
bit 10 = מיליארד צבעים



 Dolby Vision פורמט – HDR תומכות בפורמט המתקדם ביותר של LG של OLED טלוויזיות
המועדף על יצרני הסרטים ברחבי העולם. בנוסף, טלוויזיות OLED של LG תומכות בפורמט 

.HLG וכן בפורמט השידור HDR10

Dolby Vision
Premium VOD

HLG
Broadcast

HDR 10
VOD, Blu-ray Disc



Input Input

Input Input

LG TV processing

טלוויזיות OLED של LG תומכות בפורמט המתקדם Dolby VisionTM, המאפשר עיבוד
מטה - דאטה דינאמי, התאמת בהירות ותאורה עבור כל פריים בנפרד. כל פרט ופרט מעובד 

בזמן אמת ומביא לתוצאה מדויקת להפליא אצלכם בסלון.
פורמטים HDR 10 ו- HLG נתמכים ומקבלים עיבוד מיוחד בטלוויזיות OLED של LG. המעבד 
של LG מתאים גם לפורמטים אלה ומאפשר ניתוח של כל פריים בנפרד, היוצר רמה גבוהה 

.HDR ומשופרת של

Premium HDR
Dobly Vision

HDR10/HLG





Dolby Atmos הינו סאונד היקפי )סראונד( בו הצלילים נעים בהתאם לעצמים הוויזואליים.
עם טלוויזיות OLED של LG נדמה שהסאונד מרחף בחלל מכל הכיוונים למעלה ולמטה 

מימין ומשמאל. הסאונד ההיקפי מאפשר חוויית שמע של 360 מעלות.





W7    77"/65"

 טכנולוגית מסך - OLED – כל פיקסל מואר באופן עצמאי
Flat, wall paper - עיצוב 

   4K (3,840 x 2,160) – רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

 צבע שחור מוחלט
 ניגודיות אינסופית

 מיליארד צבעים עשירים
 99% DCI-P3 - ספקטרום צבעים מורחב 

 UHD Premium 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 
 60W (4.2cH) - עצמת שמע 
Dolby Atmos מערכת סאונד 

 סנכרון שמע אלחוטי
webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 

 מעבד – 4 ליבות
 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית

4 - HDMI 2.0 
3 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

1450mm(W)

1260mm(W)

825mm(H) 

78mm(H) 

7.6Kg(W)
3.85mm(D)

10.0Kg(W)
198mm(D)

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

מידות הסאונד בר - קופסת החיבורים )ס"מ(מידות ללא הסאונד - בר )ס"מ(
רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

77"OLED77W7Y--598.90.6172.18.420.8146
65"OLED65W7Y--2.382.50.41457.819.8126





G7    77"/65"

 טכנולוגית מסך - OLED – כל פיקסל מואר באופן עצמאי
Flat, picture on glass - עיצוב 

  4K (3,840 x 2,160) – רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

 צבע שחור מוחלט
 ניגודיות אינסופית

 מיליארד צבעים עשירים
 99% DCI-P3 - ספקטרום צבעים מורחב 

 UHD Premium 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 
  77” - 80W (4.2cH) / 65” - 60W (4.2cH) - עצמת שמע 

Dolby Atmos מערכת סאונד 
 סנכרון שמע אלחוטי

webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד – 4 ליבות

 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית
4 - HDMI 2.0 

3 - USB 
 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

1461mm(W)

883mm(H)

243mm(D)

31.7Kg(W)

Standard : 65” / With Stand

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

מידות בהתקנת קיר )ס"מ(מידות בהתקנה שולחנית )ס"מ(
רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

77"OLED77G7YOTW630B54.1105.531.7173.4106.78.3173.4
65"OLED65G7Y400x20031.788.324.3146.189.26.8146.1





E7    65"/55"

 טכנולוגית מסך - OLED – כל פיקסל מואר באופן עצמאי
Flat, picture on glass - עיצוב 

  4K (3,840 x 2,160) – רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

 צבע שחור מוחלט
 ניגודיות אינסופית

 מיליארד צבעים עשירים
 99% DCI-P3 - ספקטרום צבעים מורחב 

 UHD Premium 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 
 60W (4.2cH) - עצמת שמע 
Dolby Atmos מערכת סאונד 

 סנכרון שמע אלחוטי
webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 

 מעבד – 4 ליבות
 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית

4 - HDMI 2.0 
3 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

1461mm(W)

904mm(H)

195mm(D)

23.1Kg(W)

Standard : 65” / With Stand

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

65"OLED65E7Y300x20021.287.76.2146.190.419.570.1
55"OLED55E7Y400x20017.176.75.6123.776.717.548





 טכנולוגית מסך - OLED – כל פיקסל מואר באופן עצמאי
Flat - עיצוב 

  4K (3,840 x 2,160) – רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

 צבע שחור מוחלט
 ניגודיות אינסופית

 מיליארד צבעים עשירים
 99% DCI-P3 - ספקטרום צבעים מורחב 

 UHD Premium 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 
 40W (2.2cH) - עצמת שמע 
Dolby Atmos מערכת סאונד 

 סנכרון שמע אלחוטי
webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 

 מעבד – 4 ליבות
 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית

4 - HDMI 2.0 
3 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

C7    65"/55"

1453mm(W)

873mm(H)

217mm(D)

24.7Kg(W)

Standard : 65” / With Stand

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

65"OLED65C7Y300x20022.883.34.6145.387.321.768.1
55"OLED55C7Y300x20017.3714.61237521.768.1



Nano CellTM  Display
SUPER UHD TV

QUANTUM DOT
LED TV

LED TV
LCD TV



LCD מבט פנימי על טכנולוגיית - Nano CellTM  Display
בטלוויזיות SUPER UHD של LG אומצה טכנולוגיה מתקדמת יותר מהחלפת התאורה האחורית 

.Quantum Dot או הוספת פילטר כמו בטכנולוגיית LED לנורות
טכנולוגיית Nano Cell, הטכנולוגיה החדשה ביותר במסכי LCD, מכילה שינוי בפאנל עצמו אליו 
נוספו חלקיקים זעירים בגודל ננו מילימטר, שתפקידם לספוג את הפרעות האור ולהחזיר 

את הצבע הטהור והמדויק כפי שרואים במציאות.

LCD TVPDP TVCRT TV

Color Enhancement in LCD Display

LED Backlight LED Backlight

LCD Cell

Nano
Material

LCD Cell LCD Cell

Nano CellTm Display
(improved Color Panel)

 Quantum Dot Display
(Color Enhancement Sheet inserted)

LCD Cell
Quantum Dot Sheet

LED BacklightCCFL Backlight

OLED TV



טכנולוגיית Nano CellTM לצבעים עשירים ומדויקים וזווית צפייה רחבה במיוחד.

ConventionalNano CellTM  Display



טכנולוגיית Nano CellTM מאפשרת את הביטוי המדויק של הצבע.
כיצד אנו רואים צבע מסוים? אורך הגל של האור החוזר אלינו קובע איזה צבע נראה.

  ,LCD אם אורך הגל החוזר אלינו מעוות כתוצאה משבירת האור, כפי שקורה לעיתים במסכי
הצבע שנראה יהיה שונה מהצבע בתמונה המקורית.

מסך Nano Cell מכיל בתוכו חלקיקים זעירים המונעים את העיוותים שנוצרים כתוצאה 
משבירת האור, על-ידי כך יוחזר אלינו אורך הגל הנכון ונראה את הצבע המדויק.

Advanced color accuracy

Color Spectrum

700

Nano Cell Display

Conventional
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זה הזמן להעריך מחדש את הרגלי 
הצפייה שלכם.

כל מקום בבית הוא מקום אידיאלי לצפייה 
בטלוויזיית LG SUPER UHD. תוכלו ליהנות מחוויית 

צפיה נפלאה גם בזווית של 60 מעלות.

מחקרים מראים ש- 60% מהאנשים צופים בטלוויזיה מזוויות 
שונות שאינן מול המסך )זווית צפייה מעל 15 מעלות(. 
בטלוויזיות רגילות בזוויות צפייה של מעל 15 מעלות ישנה 

TV SCREEN CENTERירידה בדיוק הצבעים. 
Source : Ipsos, TV viewing location study in USA/France (2017)



חווית הצפייה האופטימלית.
במסך Nano CellTM Display הדיוק בצבעים נשמר בעקביות מכל זוית צפיה. גם בזווית של 

60 מעלות, מתקבל צבע מדויק כאילו ישבנו ממש אל מול המסך.

גודל סולם הצבעים בהתאם לזווית צפייה
LG SUPER UHD השוואה בין טלוויזיית

לטלוויזיה רגילה

Nano CellTM Display Conventional

Nano Cell Conventional

100%

75%

50%

25%

0%
60%45%30%15%0%



צבעוניות מרשימה
עם מיליארד צבעים עשירים 



מיליארד צבעים עשירים.
מיליארד צבעים עשירים נותנים לטלוויזיה טווח צבעים רחב פי 64 מטלוויזיה רגילה. טווח 
הצבעים הרחב מאפשר לראות את כל הגוונים וההדרגתיות שלהם בצורה חלקה ממש 

כמו במציאות.

Nano CellTM Conventional



 Dolby פורמט – HDR תומכות בפורמט המתקדם ביותר של LG של SUPER UHD טלוויזיות
 LG של SUPER UHD המועדף על יצרני הסרטים ברחבי העולם. בנוסף, טלוויזיות Vision

.HLG וכן בפורמט השידור HDR10 תומכות בפורמט

Dolby Vision
Premium VOD

HDR 10
VOD, Blu-ray Disc

HLG
Broadcast



טלוויזיות SUPER UHD של LG תומכות בפורמט המתקדם Dolby VisionTM, המאפשר עיבוד 
מטה - דאטה דינאמי, התאמת בהירות ותאורה עבור כל פריים בנפרד. כל פרט ופרט מעובד 

בזמן אמת ומביא לתוצאה מדויקת להפליא, אצלכם בסלון.
 .LG של SUPER UHD נתמכים ומקבלים עיבוד מיוחד בטלוויזיות HLG-ו HDR 10 פורמטים
המעבד של LG מתאים גם לפורמטים אלה ומאפשר ניתוח של כל פריים בנפרד, היוצר 

.HDR רמה גבוהה ומשופרת של

Input Input

Input Input

LG TV processing

Premium HDR
Dobly Vision

HDR10/HLG





LED Nano Cell, 4K IPS - טכנולוגית מסך 
Flat, ultra slim - עיצוב מסך 

4K (3,840*2,160) - רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

 HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

   200 / 100 Hz - True Motion/ refresh rate 
 Ultra Luminance הארה מקסימלית 

 טכנולוגית עמעום מקומי
DCI > 90% - טווח צבעים מורחב 

 זווית צפייה רחבה במיוחד

 מיליארד צבעים עשירים 
 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 

 עצמת שמע -
   86” 80W 5.2ch / 75” 60W 4.2ch / 65” 40W 2.2ch

Harman/kardon מערכת סאונד 
 סנכרון שמע אלחוטי 

webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד - 4 ליבות

 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית
 4 (HDMI 2.0) - HDMI 

3 - USB 
 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

SJ95    86’’/75’’/65’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

86"86SJ957Y600x40050.3111.44(SPK 6.7)193.8117.636.6122.7
75"75SJ955Y600x40046.895.93.7(SPK 5.6)16810234.1114.2
65"65SJ950Y300x20022.882.75.7145.188.828.980





SJ80    65’’/55’’/49’’

LED Nano Cell, 4K IPS - טכנולוגית מסך 
Flat, slim - עיצוב מסך 

4K (3,840*2,160) - רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

 HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

     200 / 100 Hz -  True Motion/ refresh rate 
 Ultra Luminance הארה מקסימלית 

 טכנולוגית עמעום מקומי
DCI > 90% - טווח צבעים מורחב 

 זווית צפייה רחבה במיוחד
 מיליארד צבעים עשירים 

 מסך מותאם לגיימרים input lag נמוך במיוחד 
   20W (2.0cH) - עצמת שמע 

Harman/kardon מערכת סאונד 
 סנכרון שמע אלחוטי 

webOS 3.5 – ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד - 4 ליבות

 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית
 4 (HDMI 2.0) - HDMI 

3 - USB 
 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

65"65SJ800Y300x30024844.2(SPK 6.3)145.590.827.1110
55"55SJ800Y300x30015.371.74(SPK 6.2)123.677.723.2100
49"49SJ800Y300x30012.7644(SPK 6.2)11070.123.2100



מדע השליטה באור.
Ultra luminance )הארה מקסימלית( וטכנולוגיית עמעום מקומי משפרות 
את הבהירות ומבליטות פרטים בתמונה על-ידי התאמת עוצמת התאורה 
האחורית לאזורים שונים בתמונה. המסך נחלק לאזורי הארה שונים 
ואינדיבידואלים, כך שאזור חשוך מקבל רמת תאורה נמוכה, בעוד 

שאזור בהיר מקבל רמת תאורה גבוהה.

הצבעים חיים וממשיים והניגודיות גבוהה במיוחד, 
מכל זווית צפייה.

פאנל 4K IPS מאפשר הצגת צבעים עשירים וטבעיים ושומר על 
ניגודיות גבוהה ועקבית מכל זווית צפייה.

איכות תמונה



איכות תמונה

4K משדרג רזולוציה לאיכות
משדרג הרזולוציה של LG מאפשר שדרוג לאיכות 4K באמצעות מעבד 
תמונה מתקדם. כך גם תכני FHD ו- HD ייראו ברורים ומפורטים מתמיד.

.HDR -הגברת הניגודיות ליצירת חוויית צפייה דומה ל
 SDR משתמש במעבד תמונה ייחודי המסוגל לקבל תוכן HDR אפקט
(standard dynamic range) ולדמות אותו לתוכן HDR על-ידי הגברת 
הניגודיות, כך מתקבלת תמונה עם ניגודיות גבוהה יותר גם בתכנים 

.HDR שאינם



מערכת הפעלה חכמה webOS 3.5 נוחה וקלה לשימוש.
לחיצה אחת על כפתור הבית מעלה את הסרגל הדינאמי דרכו ניתן להגיע לאפליקציות 

ולתכני פרימיום מקומיים ובינלאומיים.
השלט החכם של LG מאפשר לנוע על-גבי הטלוויזיה בדיוק כמו עם עכבר מחשב, כעת 

תוכלו להגיע לכל תוכן שתבחרו בלחיצת כפתור אחת בלבד.

3.5



LED Nano Cell 4K IPS - טכנולוגית מסך 
Flat, slim - עיצוב מסך 

4K (3,840x2,160) - רזולציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR Dolby Vision 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

 100/50Hz - True Motion/ refresh rate 
Ultra Luminance - הארה מקסימלית 

 טכנולוגית עמעום מקומי

DCI > 90% - טווח צבעים מורחב 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

20W - 2.0ch - עצמת שמע 
 סנכרון שמע אלחוטי 

webOS 3.5 ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד - 4 ליבות

 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית 
HDMI - 4 (HDMI 2.0) 

2 - USB 
 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

UJ75    65’’/60’’/55’’/49’’/43’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

65"65UJ752Y300x30024844.2(SPK 6.35)145.589.831.280.2
60"60UJ752Y300x30020.877.34.2(SPK 6.35)134.483.431.280.2
55"55UJ752Y300x30015.371.74(SPK 6.2)123.677.324.782.7
49"49UJ752Y300x30012.7644(SPK 6.2)11069.824.782.7
43"43UJ752Y200x20010.256.64(SPK 6.2)96.762.821.373.9



LED, 4K IPS - טכנולוגית מסך 
Flat - עיצוב מסך 

4K (3,840*2,160) - רזולוציה 
4K משדרג תוכן לאיכות 

HDR 10 
HDR HLG 

HDR אפקט 
  100 / 50Hz - True Motion/ refresh rate 

 Ultra Luminance הארה מקסימלית 
 טכנולוגית עמעום מקומי

 זווית צפייה רחבה במיוחד
 20W 2.0ch - עצמת שמע 

 סנכרון שמע אלחוטי 
webOS 3.5 ממשק טלוויזיה חכמה 

 מעבד - 4 ליבות
 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית

4 (HDMI 2.0) - HDMI 
2 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

UJ67    75’’/70’’/65’’/55’’/49’’/43’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

רוחב המעמדכולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
)ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

75"75UJ675Y600x40041.398.13.9 )SPK 6.53(169.7103.836.793.4
70"70UJ675Y600x40032.5914.28 )SPK 6.9(157.397.336.793.4
65"65UJ670Y300x3002684.14.07 )SPK 6.48(145.690.933.580.3
55"55UJ670Y300x3001671.83.97 )SPK 6.38(123.777.225.982.9
49"49UJ670Y300x30011.364.57.03 )SPK 7.94(110.770.525.982.9
43"43UJ670Y200x2009.257.17.03 )SPK 7.94(97.46323.474



LED, 4K IPS - טכנולוגית מסך 
Flat - עיצוב מסך 

4K )3,840*2,160( - רזולוציה 
HDR 10 

HDR HLG 
HDR אפקט 

  -50Hz - True Motion/ refresh rate 
 זווית צפייה רחבה במיוחד

 20W 2.0ch - עצמת שמע 
 סנכרון שמע אלחוטי 

webOS 3.5 ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד- 4 ליבות

 שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית
3 (HDMI 2.0) - HDMI 

2 - USB 
 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

UJ63    65’’/60’’/55’’/49’’/43’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

המרחק בין רגליות כולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
המעמד )ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

65"65UJ630Y300x30022.385.58.3414791.525.5145
60"60UJ630Y300x30017.479.18.29135.985.225.5134
55"55UJ630Y300x30014.2738.34124.978.523.5123
49"49UJ630Y300x30011.3658.1111170.523.5110
43"43UJ630Y200x2008.357.58.0897.761.518.797



LED, IPS – טכנולוגית מסך 
Flat – עיצוב מסך 

FHD (1,920 x 1,080) 32” HD (1,366 x 768) - רזולוציה 
-/50 Hz - True Motion/ refresh rate 

 מעבד תמונה מתקדם
55’’-20W 2.0ch / 10W 2.0ch - עצמת שמע 

webOS 3.5 ממשק טלוויזיה חכמה 
 מעבד- 2ליבות

2 (HDMI 1.4) - HDMI 
1 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

LJ55    55’’/49’’/43’’/32’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

המרחק בין רגליות כולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
המעמד )ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

55"55LJ550Y300x30014.2738.34124.978.523.5124
49"49LJ550Y300x30011.3658.1111170.523.5110
43"43LJ550Y200x200857.58.0897.761.518.797
32"32LJ550Z100x1004.943.66.76 )SPK 7.78(72.847.518.172



LED, IPS – טכנולוגית מסך 
Flat – עיצוב מסך 

FHD (1,920 x 1,080) 32”/ HD (1,366 x 768) - רזולוציה 
-/50 Hz - True Motion/ refresh rate 

 מעבד תמונה מתקדם

32’’-6W 2.0ch/10W 2.0ch - עצמת שמע 
 מעבד - 1ליבה

2 (HDMI 1.4) -  HDMI 
1 - USB 

 אנטנה RF )עידן – DVB-T2, לוויין( - 2

LJ51    49’’/43’’/32’’

VESAדגםגודל
משקל ללא 
מעמד )ק"ג(

המרחק בין רגליות כולל מעמד )ס״מ(ללא מעמד )ס״מ(
המעמד )ס"מ( עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(רוחב )ס"מ(עומק )ס"מ(גובה )ס"מ(

49"49LJ510Y300x30010.665.76.95 )SPK 8.15(110.870.721.7100.8
43"43LJ510Y200x2007.858.36.95 )SPK 8.15(97.663.321.787.6
32"32LJ510Z200x2004.8544.17.46 )SPK 8.4(73.947.216.863.9



OLED 2017-2018 TV מפרטים טכניים

C7 E7 G7  W7 הסבר תכונות

65”/55” 65”/55” 77”/65” 77”/65” גודל )אינץ'(

OLED – כל פיקסל מואר באופן עצמאי טכנולוגית מסך

Flat Flat, picture on glass Flat, picture on glass Flat, wall paper עיצוב

3,840 x 2,160 4K – רזולוציה

4K-משודרגים בעזרת מעבד התמונה ל HD, FHD תכני 4K משדרג תוכן לאיכות

תקן HDR מתקדם המבצע התאמות בהירות ותאורה
)NETFLIX-תכנים זמינים ב( frame by frame

 HDR Dolby Vision

תקן HDR פתוח  HDR 10

UHD לטלוויזיות SDR המתאים שידורי HDR תקן שידור של HDR HLG

HDR לאיכות SDR מאפשר שדרוג תוכן HDR אפקט

כל פיקסל מואר באופן עצמאי – כאשר הצבע שחור הפיקסל כבוי 
והשחור הוא מוחלט צבע שחור מוחלט

ניגודיות אינסופית

מעבד תמונה bit 10 המאפשר מיליארד גוונים שונים מיליארד צבעים עשירים

99% DCI-P3 99% DCI-P3 99% DCI-P3 99% DCI-P3
טווח צבעים מורחב המאפשר הצגת תמונה בדיוק כמו במציאות. 
תקן DCI-P3 מציין ספקטרום צבעים נרחב שניתן לראות על  גבי 

הטלוויזיה.
טווח צבעים מורחב 

 UHD Premium

מאפשר לצפות בטלוויזיה מהצד ללא כל ירידה באיכות הצבעים 
או שינוי בגוונים. זווית צפייה רחבה במיוחד

40W (2.2ch) 60W (4.2ch)
77”-80W (4.2ch)
65”-60W (4.2ch)

60W (4.2ch) עצמת שמע

מאפשרת ליהנות מסאונד סראונד מתקדם המשלים את חווית 
הצפייה Dolby Atmos מערכת סאונד

ניתן לחבר התקני בלוטות׳ שונים כמו רמקולים, אוזניות או מקלדת 
בצורה אלחוטית סנכרון שמע אלחוטי

webOS 3.5 webOS 3.5 webOS 3.5 webOS 3.5
גישה נוחה לאפליקציות בינלאומיות ומקומיות, דפדפן אינטרנט פתוח 

)WiFi 802.11 ac( webOS - ממשק טלוויזיה חכמה

4 ליבות 4 ליבות 4 ליבות 4 ליבות webOS מאפשר להפעיל במהירות את הממשק החכם מעבד

שלט חכם כולל חיפוש קולי בעברית

4 4 4 4 )4K YES ממיר( HDCP 2.2 תומך בפרוטוקול HDMI 2.0

3 3 3 3 USB

Spec.



 FHD UHD UHD -
Nano Cell

Super UHD –
 Nano Cell Display  מפרטים טכניים 2017-18

LJ51 LJ55 UJ63 UJ67 UJ75 SJ80  SJ95 הסבר תכונות

49”/43”/32” 55”/49”/43”/32” 65”/60”/55”/49”/43”
75”/70”/65”/55”/

49”/43”
65”/60”/55”/49”/43” 65”/55”/49” 86”/75”/65” גודל )אינץ'(

LED, IPS LED, IPS LED, 4K IPS LED, 4K IPS LED Nano Cell, 4K IPS LED Nano Cell, 4K IPS LED Nano Cell, 4K IPS
Nano cell - פאנל ה-LCD מכיל חלקיקים זעירים

המסוגלים לספוג את הפרעות האור וכך כך להחזיר
את הצבע הטהור והמלא בדיוק כפי שרואים במציאות.

טכנולוגית מסך

FHD (1,920*1,080)
32” HD (1,366 *768)

FHD (1,920*1,080)
32” HD (1,366 *768)

4K (3,840*2,160) 4K (3,840*2,160) 4K (3,840*2,160) 4K (3,840*2,160) 4K (3,840*2,160) רזולוציה

4K-משודרגים בעזרת מעבד התמונה ל HD, FHD תכני 4K משדרג תוכן לאיכות

תקן HDR מתקדם המבצע התאמות בהירות ותאורה
)NETFLIX-תכנים זמינים ב( frame by frame

 HDR Dolby Vision

תקן HDR פתוח  HDR 10

UHD לטלוויזיות SDR המתאים שידורי HDR תקן שידור של HDR HLG

HDR לאיכות SDR מאפשר שדרוג תוכן HDR אפקט

-/50 Hz -/50 Hz -/50 Hz 100 / 50 Hz 100 / 50 Hz 200 / 100 Hz 200 / 100 Hz True Motion/ refresh rate

משפר את בהירות התמונה המתקבלת מהמסך כאשר 
מופיעות תמונות עם אזורים בהירים ואזורים כהים.  Ultra Luminance הארה מקסימלית

מאפשר קבלת רמות גבוהות של צבע שחור  טכנולוגית עמעום מקומי

מעבד תמונה מתקדם המאפשר מיליארד גוונים שונים מיליארד צבעים עשירים

טווח צבעים מורחב המאפשר הצגת תמונה בדיוק כמו 
(DCI > 90%) .במציאות טווח צבעים מורחב 

מאפשר לצפות בטלוויזיה מהצד ללא כל ירידה באיכות 
הצבעים או שינוי בגוונים. זווית צפייה רחבה במיוחד

10W 2.0ch
32” 6W 2.0ch

55” - 20W 2.0ch
10W 2.0ch

20W - 2.0ch 20W - 2.0ch 20W - 2.0ch 20W 2.0ch
86” 80W 5.2ch
75” 60W 4.2ch
65” 40W 2.2ch

עצמת שמע

מאפשרת ליהנות מסאונד סראונד מתקדם המשלים את 
חווית הצפייה Harman/kardon מערכת סאונד

ניתן לחבר התקני בלוטות׳ שונים כמו רמקולים, אוזניות או 
מקלדת בצורה אלחוטית סנכרון שמע אלחוטי

גישה נוחה לאפליקציות בינלאומיות ומקומיות, דפדפן 
(WiFi 802.11 ac) אינטרנט פתוח webOS 3.5 - ממשק טלוויזיה חכמה

1 ליבות 2 ליבות 4 ליבות 4 ליבות 4 ליבות 4 ליבות 4 ליבות webOS מאפשר להפעיל במהירות את הממשק החכם מעבד

כולל חיפוש קולי בעברית שלט חכם

2 (HDMI 2.0) 2 (HDMI 2.0) 3 (HDMI 2.0) 4 (HDMI 2.0) 4 (HDMI 2.0) 4 (HDMI 2.0) 4 (HDMI 2.0) )4K YES 2.2 )ממירHDCP תומך בפרוטוקול HDMI 2.0 HDMI

1 1 2 2 2 3 3 USB
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SJ3SJ4SJ5SJ8SJ9מפרט טכני מקרני קול 2017-2018

עיצוב ותאימות
עיצוב דקעיצוב

בגימור שחור
עיצוב דק

בגימור שחור
עיצוב דק

בגימור כסוף
עיצוב דק

בגימור שחור
עיצוב דק

בגימור אפור כהה

״55 ומעלה״55 ומעלה״43 ומעלה״40 ומעלה״43 ומעלהתואם לטלוויזיות 

נוחות משתמש

סאב וופר אלחוטי

)LG( סנכרון שמע אלחוטי עם מסך הטלויזיה

סנכרון שמע באמצעות כבל אופטי

Bluetooth הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי באמצעות

התאמת מצב השמע לסוג התוכן המתנגן

שליטה בשמע באמצעות שלט הטלוויזיה 

4K - תמיכה בקבצי שמע ברזולוציה גבוהה

8K - תמיכה בקבצי שמע ברזולוציה גבוהה

USB / HDD אפשרות ניגון תכנים דרך כונן חיצוני

Sound Upscaling שדרוג איכות השמע באמצעות  מעבדים ייחודיים

Multiroom - תמיכה באפשרות פיזור רמקולים באיזורים שונים

 Google Cast תמיכה בטכנולוגית

שמע

300W300W320W300W500Wעצמת שמע

2.12.12.14.15.1.2ערוצים

)Front( 50עוצמת שמע רמקול קדמיW * 260W * 260W * 265W * 243W * 2

)Center( 43עוצמת שמע רמקול מרכזיW

)Top( 43עוצמת שמע רמקולים עליוניםW * 2

)Surround( 43עוצמת שמע רמקול צליל היקפיW * 2

)Subwoofer( 200עוצמת שמע סאב וופר אלחוטיW180W200W170W200W

192kHz/24bit

פורמטים נתמכים

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

MP3

WMA

FLAC/OGG/WAV

Dolby Atmos

Dolby TrueHD

ALAC/MPEG4/AAC+/AIFF

כניסות/ יציאות

Optical

 Portable

Bluetooth

USBשירות בלבדשירות בלבד

HDMI

WiFi

Ethernet

Spec.
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1-700-701-115
שירות לקוחות טלפוני, 6 ימים בשבוע

קבוצת ח.י. מאמינה שאיכות המוצרים, יחד עם שירות אמין ויעיל, מבטיחים 
כי תיהנו לאורך השנים מהמוצר אותו רכשתם. למעלה מ-30 שנים אנו 
דואגים לשביעות רצון לקוחותינו ופועלים רבות על-מנת להרחיב את 

רמת השירותים והמוצרים המוצעים על-ידי הקבוצה.

איכות של שירות בקבוצת ח.י.

1-700-701-115

הובלה והתקנה בביקור אחד!
שירות ייחודי של קבוצת ח.י. 

3 שנות אחריות מלאה
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www.hye.co.il
חפשו אותנו בפייסבוקעדכון שוטף באתר הבית:


