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Поразително реален с изключително ясна картина: OLED TV предлага домашно кино за 
истински вълнуващи моменти. Той предлага различни HDR формати за неподправено филмово 
удоволствие и преди всичко Dolby Vision. В комбинация с дисплея OLED-4K с HDR интензитет на 
цвета 10 bit той предлага оптимални брилянтни цветове, превъзходна детайлна точност и почти 
безкрайно контрастно съотношение. Особено 120 Hz панел изобразява изключително плавно 
движенията. Невидимо вградената звукова система допълва непретенциозната и въпреки това 
елегантна форма като едновременно с това поддържа съраунд формати. Освен това Android 
10 внася почти безкрайно многообразие от съдържания във всекидневната: независимо от това 
дали става въпрос за игри, спортни предавания, сериали или блокбъстъри – благодарение на 
интегрираната звукова търсачка с Google Assistant можете още по=лесно да намерите търсеното 
от Вас съдържание.
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4k UHD OLED Android TV™ 
DVB-C/T2/S2
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Лист с технически данни 65 MOC9000 55 MOC9000
Снимка
Технология на дисплея OLED OLED
Странично съотношение 16:9 16:9
Резолюция [px hor x px vert] 3840 x 2160 3840 x 2160
Диагонал на екрана [cm] / [inch] 164 / 65 139 / 55
видима екранна площ  [cm²] 11478 8230
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/• •/•/•
честота на обновяване [Hz] 120 120
Яркост на панела в cd/m² 1000 (HDR 3%) 1000 (HDR 3%)
Ъгъл на зрение - тип / Време на задействане typ. ms (GTG) 178° / 1 178° / 1
Приемане
Тунер оборудване от фабрика DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
Интегрирани UHDTV / HDTV •/• •/•
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) • •
CI+ шахта 1 1
Звук
Музикална мощност (ват) 2 x 10 2 x 10
Интегрирани високоговорители 4 4
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby Atmos™ •/•/• •/•/•
Surround / dts Studio Sound™ •/• •/•
Bluetooth® • •
Обслужване
Дистанционно управление / гласов сензор •/• •/•
USB запис / телевизия с променен час на излъчване (Timeshift) •/• •/•
Електронно програмно списание (EPG) • •
Таймер за заспиване / Защита за деца / Топ телетекст •/•/• •/•/•
Smart TV
Операционна система Android™ 10.0 Android™ 10.0
уеббраузер (предварително инсталиран) / Smart TV portal •/• •/•
WLAN / LAN / HbbTV •/•/• •/•/•
Изводи
HDMI / вкл. CEC / със ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1) 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB 2 2
LAN мрежова връзка (RJ 45) • •
S/PDIF дигитален звуков изход - оптичен / Коаксиален •/- •/-
Портове за аудио / видео In / VGA / слушалки •/-/- •/-/-
аудио вход (аналогов), гнездо/Cinch -/- -/-
Консумирана мощност на мрежата
Мрежово напрежение 110–240V ~ 50/60Hz 110–240V ~ 50/60Hz
електрозахранване 1 вътрешно вътрешно
консумирана мощност във включено състояние (SDR) 2 [W] 142 107
Клас на енергийна ефективност във вкл. състояние (SDR) G G
Консумирана мощност: в телевизионен режим HDR [W] 78 70
Клас на енергийна ефективност HDR E F
Консумирана мощност в режим на готовност [W] 0,31 0,42
Консумирана мощност в изключено състояние [W] 0,38 0,27
Отношение на върховите яркости [%] 87 87
Размери / Тегло
Широчина [cm] 144,7 122,6
Височина с база / без база [cm] 85,9 / 83,4 73,5 / 71,0
Дълбочина с база / без база [cm] 23,7 / 6,9 23,7 / 6,9
Тегло с база / без база [kg] 24,8 / 23,2 19,2 / 17,6
Стенен държач VESA (ШxВ) [cm] VESA 30 x 20 VESA 30 x 20
Общи данни
EAN 40 57313 022218 40 57313 022201
Съдържание на живак (в mg) 0 0
Устройството съдържа олово 3 he he
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