
LG OLED 4K TV 

 כל פיקסל מואר באופן עצמאי•

 4K (3840*2160)–רזולוציה •

 צבע שחור מוחלט•

 צבעוניות מושלמת•

 webOS 3.5 –טלוויזיה חכמה •

 Atmos Dolby מערכת סאונד •

 
 

 

C7 65”/55” 

 תמונה איכות

   רזולוציה

True 4K Engine- 4K תוכן לאיכות משדרג   

HDR Dolby Vision  

HDR 10  

HDR HLG  

 HDR אפקט 

  מיליארד צבעים עשירים

  ניגודיות אינסופית

 99%DCI-P3   ספקטרום צבעים מורחב

UHD Premium   

  זווית צפייה רחבה במיוחד

 סאונד

Dolby Digital   מעבד שמע  

DTS   מעבד שמע  

 2.2ch מבנה מערכת שמע

  40W עוצמת שמע

 OLED 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 
 (1) webOS 3.5  ממשק טלוויזיה חכמה  

 Web Browser דפדפן אינטרנט פתוח 

  תרגום פקודה קולית לטקסט  

   LG App Store חנות אפליקציות  

 כלול באריזה (MR15RA)חכם יק 'מגשלט 

  ליבות  4מעבד 

SmartShare 

  זום יק'מג

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

 

  מובנה WiFiכרטיס 

  WiDi שיקוף מסך מחשב נייד  

 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 1 3 4 

LAN  1 - 1 כניסת רשת קווית 

Headphone 1 - 1 יצאה לאוזניות 

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

CI Slot - 1 1 

USB 2 1 3 

 HTML5, VP9, HEVCתומכת בשפות  webOSמערכת , נדרש חיבור אינטרנט( 1)

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

 מימדים

  

 גודל
VESA משקל ללא מעמד מודל 

רוחב  מידות המעמד ללא מעמד

 עומק גובה רוחב עומק גובה המעמד

65" 300*200 OLED65C7Y 22.8 83.3 4.6 145.3 87.3 21.7 68.1 

55" 300*200 OLED55C7Y 17.3 71 4.6 123 75 21.7 68.1 


