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BESCHRIJVING

Ontdek dieper zwart en meer helderheid vanuit elke hoek
Dezelfde krachtige processor in onze 8K-tv's analyseert data voor betere kleur, contrast en helderheid.
Op een Full Array LED-scherm zijn schaduwen gedetailleerder, voor realistische, scherpere beelden
vanuit elke hoek.
Geniet van levensecht contrast
Ontdek hoe levensecht beelden eruit kunnen zien als de details goed zichtbaar zijn. Met de afzonderlijk
oplichtende ledzones biedt Full Array LED-technologie realistischer contrast door lichte gebieden lichter
te maken en donkere gebieden donkerder. Het contrast wordt nóg intenser dankzij de functie X-tended
Dynamic Range™ PRO, die de helderheid aanpast voor fellere highlights en diepere zwarttinten.
Kleuren en contrast zijn levensechter dan ooit
Bij veel tv's wordt het contrast afgestemd via één zwart-wit-contrastcurve. Maar met Object-based HDR
remaster worden de kleuren van objecten geanalyseerd en wordt het contrast daarop aangepast om de
weergave van de objecten afzonderlijk te verbeteren. Zo biedt de tv meer diepte en structuur, en
realistischere beelden.
Altijd de beste resolutie
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Onze unieke functies kunnen alle soorten content naar levensechte 4K-resolutie opschalen. De X1™
Ultimate is twee keer zo snel als de X1™ Extreme en analyseert en verwerkt data om 4K-beelden te
verrijken met details en texturen uit de echte wereld. Zelfs beelden in 2K en Full HD benaderen 4K
dankzij de unieke 4K-database van 4K X-Reality™ PRO. Vervolgens optimaliseert Object-based Super
Resolution de resolutie van elk onderwerp voor vrijwel levensechte texturen.
Breder, nauwkeuriger kleurenspectrum
Door het kleurenspectrum uit te breiden, reproduceert TRILUMINOS met onze X1-processors meer
kleuren dan een conventionele televisie. Gegevens in elk beeld worden geanalyseerd en verwerkt om
kleuren nog natuurlijker en nauwkeuriger te maken. Zo krijgt u natuurgetrouwer beeld.
Beeld en geluid in harmonie: subtiele ingebouwde tweeter
Bij conventionele tv's, met de speaker onder het scherm, is het geluid vaak niet goed gesynchroniseerd
met het beeld. Onze Acoustic Multi-Audio™-technologie gebruikt twee geluidspositionerende speakers
achter op de tv die ervoor zorgen dat het geluid de actie volgt, voor een echt overweldigende ervaring.
De onafhankelijke versterkers worden afzonderlijk bediend om de geluidspositionering van deze
speakers precies te regelen op gebieden met hoge tonen. Zo worden de geluidsdruk en stabiliteit
verbeterd, met ongekend realisme tot resultaat.
Deze functie is beschikbaar op tv's groter dan 139 cm (55 inch). Acoustic Multi-Audio is beschikbaar op
tv's met een beeldformaat tussen 139 en 189 cm (55 en 75 inch).
Plat oppervlak, geen afleidingen
Dankzij het slanke, platte ontwerp met onopvallende standaard en dun frame blijft de aandacht waar
deze moet zijn: bij het beeld.
De onopvallende standaard leidt u niet af van uw kijkervaring. De standaard heeft twee posities,
waardoor u deze op zowel brede als smalle oppervlakken kunt plaatsen.
Kabelhouders houden kabels uit het zicht, zodat uw tv er goed uitziet van voren, van achteren en vanaf
de zijkanten.
Fantastisch beeld en geluid, in elke omgeving
Ga zitten en geniet van een optimale kijkervaring. De unieke omgevingsoptimalisatietechnologie van
Sony past beeld en geluid automatisch aan uw omgeving aan.
Op conventionele tv's blijft de helderheid gelijk, ongeacht de hoeveelheid licht in een ruimte, waardoor
beelden vaak te donker of te helder zijn. Deze-tv heeft een geïntegreerde lichtsensor die de helderheid
verhoogt in lichte ruimten en verlaagt in donkere, zodat u altijd het perfecte beeld hebt.
De omgeving kan invloed hebben op de geluidservaring. Zo absorberen gordijnen geluid en kunnen
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objecten voor de tv de geluidskwaliteit verminderen. Deze 4K Ultra HD-tv detecteert objecten en
optimaliseert het geluid op basis van de ruimte.
Ervaar content zoals de maker het bedoelde
Als beelden digitaal worden gecomprimeerd, treedt er kwaliteitsverlies op en ervaart u ze niet meer
zoals de regisseur ze in de studio bedoelde. Een keur aan unieke functies maakt het weer mogelijk om te
genieten van entertainment in studiokwaliteit in uw eigen huis.
Kijken in het donker met afstandsbediening met tegenlicht
De afstandsbediening heeft tegenlicht zodat u ook in het donker de zender en het volume eenvoudig
kunt aanpassen.
Deze functie is beschikbaar op tv's groter dan 139 cm (55 inch).

SPECIFICATIES
3D

Aansluitingen

Geschikt voor 3D

Nee

Aantal
HDMI-ingangen

4

Aantal optische
uitgangen

1

Aantal
subwooferuitgange
n

0

Aantal USB-poorten

3

CI+ ingang

Ja

Component

Nee

HDMI Audio Return

eARC

Channel (ARC)
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Hoofdtelefoonaansl
uiting

Ja

Netwerkaansluiting

Ja

RS-232C

Nee

Scart

Nee
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Algemeen

Smart TV

Ja

Smart TV platform

Android TV

Audio

Type TV

LED

Bediening

Geïntegreerde
soundbar

Nee

Afstandsbediening

Ja

Bedienen met stem

Ja

Surroundformaten

DTS, Dolby Atmos

Koppeling met app

Ja

Uitgangsvermogen
(totaal)

20 W

Smart home
platform

Amazon Alexa,
Google Assistant

Connectiviteit

Energieverbruik

AirPlay

AirPlay 2

Elektrisch verbruik

203 W

Bluetooth

Ja

0,5 W

Bluetooth-versie

4.2

Elektrisch verbruik
(stand-by)

Chromecast

Ja

Energieklasse

B

DLNA

Ja

165 kWh

Wi-Fi

Ja

Jaarlijks elektrisch
verbruik

Wi-Fi Direct

Ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac
(Wi-Fi 5)

Ergonomie

Draaibaar
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Fysieke kenmerken

Nee
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Breedte

109,3 cm

Diepte

6,9 cm

Diepte (met
tafelvoet)

26,1 cm

Gewicht met voet

14,4 kg

Gewicht zonder
voet

13,3 kg

Hoogte

62,9 cm

Hoogte (met
tafelvoet)

69,9 cm

Pagina 4 / 5

Wynant Kuurne
Sint-Michielsweg 7 - 8520 Kuurne
Tel: 056/35.37.49
info@wynant-electro.be

Opslag

Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
info@broekaert.be

Kleur

Zwart

Materiaal

Aluminium

VESA-standaard

200 x 200 mm

Processor

Geheugenkaartleze
r

Nee

Scherm

Aantal
processorkernen

4

TV-tuners

Ambilight

Nee

Dubbele HD tuner

Ja

Beelddiagonaal
(cm)

123 cm

Ether (DVB-T)

Ja

Ether (DVB-T2)

Ja

Beelddiagonaal
(inch)

49 inch

Kabel (DVB-C)

Ja

Beeldverbetering

400 Hz

Satelliet (DVB-S2)

Ja

Beeldverversing
(paneel)

100 Hz

Curved TV

Nee

HDR-formaten

Dolby Vision, HLG,
HDR10

HDR-ondersteuning

Ja

Kleurweergave

10 bit

Local dimming

Ja

Schermresolutie

3840 x 2160 (Ultra
HD 4K) pixels

Type backlight

Full Array LED
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