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Telewizor 65" Samsung
QE65Q70AATXXH
Cena

3 999,00 zł

Cena poprzednia

4 999,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131189

Kod producenta

QE65Q70AATXXH

Kod EAN

8806092020726

Producent

SAMSUNG

Przekątna ekranu

65"

Rozdzielczość

3840 x 2160

SmartTV

Tak

Liczba USB

2

Liczba HDMI

4

Opis produktu
Dostrzeżesz każdy szczegół dzięki
rozdzielczości 4K Ultra HD
Dzięki rozdzielczości 4K Ultra HD zobaczysz każdy szczegół.
Daj się oczarować bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu, która
sprawia, że oglądane materiały filmowe wydają się jeszcze
bardziej realistyczne. Rozdzielczość 4K UHD to aż 3840 na
2160 pikseli – to czterokrotnie więcej niż oferuje rozdzielczość
Full HD. Sięgaj po najlepsze filmy i seriale, graj w najnowsze
gry w jakości 4K, a już nigdy nie umknie Ci żaden detal.

Obraz, który spełni oczekiwania nawet
najbardziej wymagającego kinomana dzięki
HDR 10 +
Technologia HDR 10+ została opracowana na podstawie
dynamicznych metadanych. Obraz widziany na ekranie,
wyróżnia się szerokim zakresem jasności, który można
porównać z tym, jaki na co dzień rejestruje ludzkie oko. To
doskonała wiadomość dla wymagających klientów, którzy
zawsze poszukują nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań.
Taki telewizor z pewnością znajdzie zastosowanie w każdym
domu i pozwoli cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie.

Technologia HLG do odbioru treści HDR
Standard HLG znalazł zastosowanie zarówno na pokładzie
zaawansowanych telewizorów, jak i nieco tańszych urządzeń.
Technologia ta odpowiada za odtworzenie obrazu HDR zamiast
strumieniowego przesyłania go czy wykorzystywania w tym
celu dysku optycznego. Użytkownicy mogą więc liczyć na
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odbiór treści wizualnych o szerokim spektrum jasności. Taki
sprzęt sprawdzi się znakomicie wśród wymagających
entuzjastów kina na najwyższym poziomie.

Doskonały obraz dzięki technologii QLED
W matrycach typu QLED za podświetlanie obrazu odpowiadają
nieorganiczne diody LED oraz warstwa mikroskopijnych kropek
kwantowych. Dzięki temu użytkownicy telewizorów mogą
liczyć na bardzo precyzyjne odwzorowanie kolorów oraz wysoki
kontrast. To atuty, dla których po takie modele sięgają
najbardziej wymagający entuzjaści kina. Postaw na
sprawdzone rozwiązania, wybierz zaawansowany technicznie
sprzęt i ciesz się komfortem rozrywki na najwyższym poziomie.

System smart TV od Samsunga - Tizen
System operacyjny Tizen został opracowany dla telewizorów
Samsung. Jego największą zaletą jest prosty i czytelny
interfejs, co przekłada się na ponadprzeciętny komfort
użytkowania. Ponadto można liczyć na dostęp do wielu
zróżnicowanych aplikacji. Do tych najbardziej popularnych
należą: Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO, które
wyróżniają się bogatą ofertą filmów i seriali na życzenie. To
doskonała propozycja dla wszystkich entuzjastów dobrego
kina.

Producent
Przekątna ekranu [cal]
Przekątna ekranu [cm]
Format HD
Rozdzielczość
Zakrzywiony
HDR
Częstotliwość odświeżania
Tuner

Smart TV
System Smart TV
Ambilight
Nagrywanie na USB
Kompatybilność z asystentem głosowym
HDMI ARC
Moc łączna głośników
Liczba głośników
Subwoofer
WiFi
Bluetooth
Złącza HDMI
Złącza USB
Standard VESA [mm]
Wysokość bez podstawy [cm]
Szerokość bez podstawy [cm]
Głębokość bez podstawy [cm]
Waga bez podstawy [kg]
Wysokość z podstawą [cm]
Szerokość z podstawą [cm]
Głębokość z podstawą [cm]
Waga z podstawą [kg]

Telewizor 65" Samsung QE65Q70AATXXH
Pilot
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Samsung
65''
163 cm
4K Ultra HD
3840 x 2160
Nie
Tak
60 Hz
Analogowy
DVB-C
DVB-S2
DVB-T2
Tak
Tizen
Nie
Tak
Nie
Tak
20 W
2 głośniki
Tak
Tak
Nie
4
2
400 x 300
83.2
145.2
2.6
20.9
89.7
145.2
29
21.8
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