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Uimitor de autentic și extrem de exact: TV-ul OLED oferă cinema la domiciliu pentru adevărate 
momente de neuitat. Acesta suportă diferite formate HDR, îndeosebi Dolby Vision pentru o 
experiență autentică a fi lmelor. În combinație cu display-ul OLED-4K cu HDR și profunzime a 
culorilor de 10 biți, acesta oferă o strălucire optimă a culorilor, precum și un nivel excepțional al 
detaliilor și un raport aproape infi nit al contrastului. Panoul de 12 Hz redă mișcările deosebit de 
fl uid. Sistemul de sonorizare integrat invizibil subliniază formatul simplu și totuși elegant și suportă 
formate surround. Android 10 oferă, în plus, o multitudine aproape infi nită de conținuturi la dvs. 
în cameră: fi e că este vorba de jocuri, sport, seriale sau fi lme blockbuster – cu ajutorul căutării cu 
comandă vocală integrate cu Google Assistant, conținuturile sunt găsite și mai rapid.
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4k UHD OLED Android TV™ 
DVB-C/T2/S2
65" / 55"
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Fișa cu datele produsului 65 MOC9000 55 MOC9000
Imagine
Tehnologie display OLED OLED
Format ecran 16:9 16:9
Rezoluție [px hor x px vert] 3840 x 2160 3840 x 2160
Diagonală ecran [cm] / [inch] 164 / 65 139 / 55
suprafață vizibilă a ecranului [cm²] 11478 8230
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/• •/•/•
Frecvența de repetare a imaginii [Hz] 120 120
Luminozitate panou în cd/m² 1000 (HDR 3%) 1000 (HDR 3%)
Tip unghi de vizualizare / Timp de răspuns tipic ms (GTG) 178° / 1 178° / 1
Recepție
Tuner dotat din fabrică DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
HDTV / UHDTV integrat •/• •/•
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) • •
Slot CI+ 1 1
Ton
Putere muzică (watt) 2 x 10 2 x 10
Difuzoare integrate 4 4
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•/• •/•/•
Surround / dts Studio Sound™ •/• •/•
Bluetooth® • •
Operare
Telecomandă / Senzor de comandă vocală •/• •/•
Înregistrare USB / Schimbarea timpului (Timeshift) •/• •/•
Ghid electronic de programe (EPG) • •
Sleep timer / Siguranța pentru copii  /Top Videotext •/•/• •/•/•
Smart-TV
Sistem de operare Android™ 10.0 Android™ 10.0
Browser web (preinstalat) / Portal Smart TV •/• •/•
WLAN / LAN / HbbTV •/•/• •/•/•
Conexiuni
HDMI / incl. CEC / cu ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1) 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB 2 2
Conexiune la rețeaua LAN (RJ 45) • •
Ieșire audio-digitală S/PDIF - optic / coaxial •/- •/-
Audio video in / VGA / mufă pentru căști •/-/- •/-/-
Intrare audio (analogică), clichet/cinch -/- -/-
Consum de putere al rețelei
Tensiune de rețea 110–240V ~ 50/60Hz 110–240V ~ 50/60Hz
Alimentare cu energie electrică 1 intern intern
Consum de putere stare Pornită (SDR) (starea de livrare) [W] 142 107
Clasa de eficiență energetică stare Pornită (SDR) G G
Consum de putere: În modul TV HDR [W] 78 70
Clasa de eficiență energetică HDR E F
Consum de putere în stare pregătită [W] 0,31 0,42
Consum de putere în stare Oprită [W] 0,38 0,27
Raport valori maxime lumină [%] 87 87
Dimensiuni / greutate
Lățime [cm] 144,7 122,6
Înălțime cu / fără piciorul suport [cm] 85,9 / 83,4 73,5 / 71,0
Adâncime cu / fără piciorul suport [cm] 23,7 / 6,9 23,7 / 6,9
Greutate cu / fără piciorul suport [kg] 24,8 / 23,2 19,2 / 17,6
Suport pentru perete VESA (lxÎ) [cm] VESA 30 x 20 VESA 30 x 20
Date generale
EAN 40 57313 022218 40 57313 022201
Conținut de mercur (în mg) 0 0
Aparatul conține plumb 3 nu nu
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1 aparat de rețea intern, extern, standardizat        2 starea de livrare          3 în cadrul valorilor limită prevăzute legal
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