Samsung QE55Q65TAUXXC

Quantum Dot-teknik ger bästa möjliga bildkvalitet. Med 100 % färgvolym förvandlar Quantum Dot ljus till
häpnadsväckande färger som behåller sin lyster oavsett ljusstyrka.
Dual LED bakbelysningsteknik resulterar i djupare kontrast och en bredare betraktningsvinkel, så att du kan se
det som det var tänkt att ses.
Quantum HDR framhäver detaljerna och kontrasten så du kan se mer i varje bild. Dynamic Tone Mapping med
HDR10+ gör det möjligt för filmskaparen att justera färg och kontrast i varje scen och ger djupare svärta och
livligare bilddetaljer.
Bildkvalitet som imponerar baserat på en kraftfull processor som koordinerar färg, anpassar kontrastförhållandet
och styr HDR.
En slimmad och elegant design som kompletterar den rena bildkvaliteten. Minimalistisk design som sätter en ny
standard. Njut av en extremt uppslukande hemmabioupplevelse.
När du presenterar dina foton på TV-skärmen smälter TV: n in med inredningen. Du kan göra ett kollage med
flera bilder eller välja att visa dem som ett bildspel.
Det är allt som behövs för tillgång till massor av innehåll samlat på ett ställe för maximerad underhållning.
Smidiga One Remote Control håller allting enkelt så att du snabbt hittar innehåll på din digitalbox, spelkonsol,
appar och direktsänd TV.
Jobba hemifrån med hjälp av din TV. Fjärråtkomst låter dig trådlöst spegla din datorskärm på TV: n. Du kan till
och med komma åt din arbetsdator för att få tillgång till filer och dokument med Microsoft Office 365, utan att
resa dig från soffan.
En lätt knackning är allt som behövs för att spegla filmer och musik från din mobil till din TV. När du knackar lätt
på TV: n med mobilen känner den av knackningen och speglar innehållet automatiskt. Det går snabbt och enkelt
att växla till TV: n och fortsätta njuta av innehållet.
Multi View delar upp TV-skärmen i två delar så att du kan visa innehåll på ena sidan och spegla mobilskärmen på
den andra. Det betyder att du slipper titta bort från TV-skärmen för att titta på mobilen.
QLED fungerar med SmartThings för att ge dig kontroll över ditt smarta hem. QLED ansluter till kompatibla IoTenheter och sensorer så att du kan slå på belysningen, kontrollera vad som finns i kylskåpet och även styra
robotdammsugaren från soffan. Det är en helt ny värld.

Produktbeskrivning:
Typ av produkt:
Diagonalklass:
Plattform:
Upplösning:
Visningsformat:
HDR-teknologi:
Rampris och
förhöjningsteknologi:
Videogränssnitt:
HDMI-portskvantitet:
Anknytningsbarhet:
LCD-teknik för
bakgrundsbelysning:

Samsung QE55Q65TAU Q65T Series - 55" QLED
TV - 4K
QLED TV - Smart TV
55"
Tizen OS
3840 x 2160
4K UHD (2160p)
Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+, Quantum
HDR
3200 Picture Quality Index
Komposit, HDMI
3 portar
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LED-bakgrundsbelysning - Quantum Dot technology,
Dubbel LED Ultimate UHD Dimming

Bildkvot:
Digital TV-mottagare:
ISS (Internet Streaming
Services):
Bildförbättringar:
Högtalarsystem:
Plattform:
Intelligent assistent:
USB:
Inkluderade tillbehör:
Spänning:

16:9
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Smart Hub, SmartThings Dashboard
Digital Clean-visning, Megakontrast,
kontrastförstärkare, 100% Color Volume
2 högtalare
SmartThings
Bixby, Google Assistant
2 portar
Samsung TM2090A fjärrkontroll, batterier
AC 230 V (50/60 Hz)

