SONY KE-48A9B 4K HDR Android OLED TV
Termék rövid leírása:

Az OLED éjsötét fekete árnyalatait és
természetes
színeit
láthatod
egy
kompaktabb
tévén.
Erőteljes
processzorunk megmutatja a jelenetek
minden apró részletét, a hang pedig
tökéletesen
harmonizál
a
képpel.
Nagyszerű kép- és hangminőség csodásan
kompakt csomagolásban.

Termék ára:

399 900 Ft

Termék leírása:

Szélesebb, pontosabb színpalettát képes megjeleníteni - A színspektrum
kiszélesítésével az X1 processzorok által meghajtott TRILUMINOS kijelző több színt
képes visszaadni, mint a hagyományos televíziók. A processzor minden egyes kép
adatait elemzi és feldolgozza, hogy még természetesebb és pontosabb színeket
jelenítsen meg az élethű hatás eléréséért.
Kiváló felbontás bármilyen tartalomhoz - A Sony egyedülálló funkcióival bármilyen
tartalom feljavítható élethű, 4K felbontásúvá. Az X1™ Ultimate, amely kétszer
gyorsabb, mint az X1™ Extreme, precízen elemzi és feldolgozza az adatokat, így
valódi részletekkel és textúrával egészíti ki a 4K képeket. A 4K X-Reality™ PRO képes
a 2K és a Full HD felvételeket is felskálázni közel 4K felbontásúvá egyedi 4K
adatbázisa segítségével, a témákat pedig az Object-based Super Resolution
technológia optimalizálja valósághű textúrájúvá.

Élénkebb színek, mélyebb árnyalatok és megnövelt kontraszt az élethűbb élményért Láss valódi színeket, fedezd fel a részleteket a mély árnyékos és az igazán fényes
részeken. A Pixel Contrast Booster segítségével a fényes területeken is
erőteljesebbek a színek és a kontraszt, így igazán élethű színárnyalatokat, nagyobb
színmélységet, finom textúrákat és olyan tiszta fekete kontrasztot élvezhetsz,
amilyet csak az OLED nyújthat.
A gyorsan mozgó jelenetek fényesek és tiszták - Az OLED-tévék milliónyi külön
szabályozott pixelből összeállított képein minden éles és tiszta. Az X-Motion Clarity™
technológiánkkal pedig még a gyors cselekmények is tisztán, zökkenőmentesen
jelennek meg. A precízen szabályozott mozgóképeknél elsődleges az elmosódás
minimálisra csökkentése, így a nagy sebességű mozgásokat magukba foglaló
jeleneteknél is valósághű és fényes marad a kép.
Super Bit Mapping HDR - A fény több ezernyi tónusa, árnyalata és átmenete van jelen
a naplementében. A Super Bit Mapping HDR feltárja mindezeket. Lágy és
természetes 4K TV képminőséget ad megtekintéskor, a más tévéken előforduló
„sávosodás” nélkül.
Dual database processing - Az egyik adatbázis a kép tisztítására, a képernyőn
megjelenő zaj csökkentésére szolgál, a másik pedig a felbontás növelésére, a jól
láthatóság fokozására. Ez a két nagy kapacitású képjavító adatbázis egyesült erővel,
dinamikusan, valós időben javítja a képpontokat. Mindegyik adatbázis több tízezer,
az évek során tévés és filmes tartalmak készítése során szerzett tapasztalatunk
részeként felhalmozott referenciát tartalmaz.
Hihetetlenül magával ragadó hang egyenesen a kijelzőből - A hagyományos tévéken,
ahol a hangszóró a képernyő alatt van, gyakran előfordul, hogy nincs szinkronban a
hang és a kép. Az Acoustic Surface Audio funkciónak köszönhetően a képernyő maga
a hangsugárzó. A képernyő mögötti innovatív egység diszkréten vibrálva hozza létre
a hangot, így az általad észlelt hangzás a képernyőnek arról a részéről érkezik,
amelyen a cselekvés – szereplők párbeszéde, autó motorjának zaja – történik.
Tisztán hallható beszédhangok - A voice zoom segítségével a hangerő megnövelése
nélkül is tisztán hallható az emberi beszéd – ideális a hírműsorokhoz és
dokumentumfilmekhez.
Dobd fel a zenéidet - A TV hátuljába épített mélynyomó még dinamikusabb, még
erőteljesebb basszusokat biztosít – ideális az akciófilmekhez és zenehallgatáshoz.
Csodálatos kép és hang, bármilyen környezetben - Dőlj hátra, és élvezd a létező
legjobb képet. A Sony egyedülálló környezeti optimalizáló technológiája
automatikusan hozzáigazítja a képet és a hangot a környezethez.
Csak beszélj, és egy új világot fedezhetsz fel - Minden szórakozási lehetőséget
megtalálsz, csak egy szavadba kerül. A továbbfejlesztett hangvezérléses Android

okostelevízió egy szemvillanás alatt megjeleníti a filmeket és tévéműsorokat az
alkalmazásokból és tv-csatornákról.
Több, mint 5000 alkalmazás, több, mint bármely más okostelevízión - A Sony Android
okostelevízió páratlan mennyiségű alkalmazással rendelkezik. Válaszd azokat,
amelyek szórakoztatóbbá varázsolják a mindennapjaid.
Az Android TV-inket a Netflix ajánlja - A Netflix megkönnyítette azon TV-k
kiválasztását, amelyek jobb teljesítményt, könnyebb alkalmazáselérést és jobb
okostévé-funkciókat nyújtanak. A Netflix Recommended TV-ken egy külön gombbal
és hangvezérlővel élvezheti a népszerű műsorokat és filmeket.
Futnak rajta az Apple AirPlay/Apple HomeKit termékek - Az Apple AirPlay révén videó
és hang továbbítható tévére iPhone, iPad vagy Mac eszközről. Filmeket és műsorokat
nézhetsz az Apple TV, illetve kedvenc alkalmazásaidból vagy akár a Safariból, és
fényképeid is megoszthatod az adott helyiségben.
Továbbítsd egy nagyobb, jobb képernyőre a Chromecast segítségével - A Chromecast
gondoskodik a mobilkészüléken lévő videók, játékok és alkalmazások kiváló
minőségű megjelenítéséről a tévéden. Továbbítsd a tartalmat a tévére a Cast
gombbal az Android- vagy iOS-eszköz képernyőjén, aztán nyugodtan böngéssz
tovább tableteden vagy telefonodon.
Könnyű vezérlés az okostávirányítóval - Csatlakoztasd a beltéri egységeket és más
eszközöket a tévéhez HDMI-n, a vezérléshez pedig használd az intelligens
távvezérlőt. Karcsú forma, hangvezérléshez beépített mikrofon és jobb
gombelrendezés biztosítja a könnyű kezelhetőséget.
Bluetooth-csatlakozás - Csatlakoztasd BLUETOOTH®-kompatibilis eszközeid a
tévéhez a vezeték nélküli szórakozáshoz. Párosítsd Bluetooth-fejhallgatód, illetve
fülhallgatód a BRAVIA rendszerével, és élvezd a tv-műsorokat és a zenét a kedvenc
helyeden – zavaró tényezők és megszakítás nélkül.
A Netflix Calibrated Mode révén biztosított stúdióminőség - Ezt az üzemmódot
kifejezetten a Netflix-tartalmakhoz fejlesztették ki, és a TV-n ugyanolyan
képminőséget eredményez, mint a stúdióban használt muszteren. A Netflix
Calibrated Mode üzemmód hűen megőrzi az alkotó vízióját és szándékát.
Éld át a moziélmény minden izgalmát! - Otthonodban élvezheted a mozi izgalmait! A
Dolby Vision™ életre kelt minden képkockát az igazán hiteles moziélmény
érdekében, a Dolby Atmos™ pedig betölti a helyiséget magával ragadó surround
hangzással.

Termék attribútumok:

Termék kódok:

Reference: KE48A9BAEP
EAN13: 4548736117594
UPC: Termék tulajdonságai:

Képernyőméret (cm/inch): 121 / 48
Felbontás: 3840 x 2160 pixel
HDR kompatibilitás: DolbyVision - HDR10 - HLG
Kép tisztaságáért felelős processzor: 4K X-Reality Pro
Mozgásjavítás: Motionflow™ XR
Képfeldolgozásért felelős processzor: X1™ Ultimate Processor
Színjavítás: Triluminos
X-tended Dynamic Range: nem
LED-háttérfény: OLED
Android TV: Android 8.0 (Oreo)
NETFLIX: igen
YouTube: igen
Képernyőtükrözés: Wi-Fi® Direct
TV Side View: igen
WiFi: beépített, tanúsítvány 802.11a/b/g/n/ac
Wi-Fi® Direct: igen
Bluetooth: igen
Webböngésző: igen
USB HDD felvétel: igen
USB media player: kép / zene / film
3D: nem
Hangformátum támogatás: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Dolby AC-4
- DTS
Hangszórók teljesítménye: 10 + 10 + 5 watt
Hangrendszer: Acoustic Surface™ Audio
Hangsugárzó-konfiguráció: 2 db működtetőelem, 1 db mélynyomó
Hangsugárzó típusa: Acoustic Surface™ Audio
Live Colour™ technológia: igen
24p True Cinema™: igen
Kép és Kép (PAP): nem
Kép a képben (PIP): nem
VESA-kompatibilitás: 300 x 300 mm
i-Manual: igen
HDMI bemenet: 4 db (1 eARC képes)

HDMI 2.1 jellemzői és funkciói: eARC
HDMI-CEC: igen
Kompozit videobemenet: 1 db 3,5 jack
Komponens videobemenet: nincs
IF csatlakozóbemenet: 2 db
RF csatlakozóbemenet: 1 db
SCART bemenet: nincs
Ethernet bemenet: igen
USB-bemenet: 3 db
Fejhallgató kimenet: Csak 3 pólusú 3,5 sztereó mini-jack dugaszt támogat
Digitális hangkimenet: 1 db (optikai)
CI+ modul fogadása: igen
Digitális műholdas tuner: DVB-S/S2
Digitális kábel tuner: DVB-C
Digitális földfelszíni tuner: DVB-T/T2
Teljesítményfelvétel: 114 watt (üzemi)
Tv méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1069 x 629 x 255 mm
Tv méretek állvány nélkül (Sz x Ma x Mé): 1069 x 624 x 58 mm
Tömeg asztali állvány nélkül / állvánnyal: 13,9 / 17,6 kg
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