
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 X7056סדרת מסכים 

 (65,55,49,43  ) 

 
 פאנל 

 QFHD 4K HDR ( 3840X2160 Pixel )טלוויזיית 
Triluminos Display  

 Motionflow XR400 HZ( 50פנלHZ טבעי )  
Frame Dimming 
Frame Blinking 

 178° הזווית צפיי

 
  הפעלה מערכת

 SONY TV LINUXמערכת הפעלה 
  4GBזיכרון פנימי 

 DVB-S/S2 מקלט לוויין דיגיטלי
 DVB-T/T2 מקלט לוויין דיגיטלי

 
  USBתכונות 

USB  מולטי פורמט תומך בקבצי מוזיקה, סרטים ותמונותFAT16, 
FAT32, NTFS 

 / MPEG1 / MPEG2 (PS/TS)תמיכה בקבצי וידאו בפורמטים שונים 
AVCHD / MP4 

Part10 / MP4 Part2 / AVI (Xvid) / AVI (MotionJpeg) / WMV9 / 
MKV / 

WEBM 
 JEPGתמיכה בפורמט תמונות 

 MP3 / WMA / WAVתמיכה בקבצי מוזיקה 
 

  וידאו
4K HDR (HDR10 / HLG) 

 4K X-Reality PROמעבד תמונה 
Dynamic Contrast Enhancer 

Mastered in 4K 
, קולנוע  תאישי מותאמתמצבי תמונה משתנים : תמונה עשירה , רגילה , 

 מקצועי , קולנוע ביתי , אנימציה , גרפיקה , משחק 
 מצב קולנוע 

 
  אודיו

Bass reflex. 2 speakers "Down firing" 
S-Master 20watt 

S-Force front Surround 
 סראונד אוטומטי

 מצבי צליל משתנים , סטנדרטי , דיאלוג , קולנוע, מוזיקה , ספורט
Dolby audio 

DSEE מגבר סאונד דיגיטלי 
 ווליום אוטומטי להנמכת פרסומות.

ARC 
Audio digital, Dolby digital, Dolby digital + 

DTS 
Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby pulse 

 
  רשת
WIFI  2.4מובנהGH 

 דפדפן אינטרנט

 
 
 
 
 
 
 

WIFI DIRECT 
 Screen mirroringשיקוף מסך 

Home network Client 
 

  מובנים מאפיינים
Smart Tv 
I manual-  הוראות הפעלה בנויות במסך 

 טיימר כיבוי והדלקה, מצב דמו 
EPG –  , מדריך תוכניות דיגיטליTeletext 

 בקרת הורים , הגנת סיסמה , מצב בית מלון , מצב חיסכון בחשמל 
 חיישן נוכחות 

 
  עיצוב

Soft Minimalism Design 
 עיצוב דק במיוחד ללא מסגרת 

  חיבורים
 USBשקעי  3
3 HDMI HDCP2.3 

  טקומפוזי
 Ethernetחיבור רשת 

 RFחיבור אנטנה  1
 ) לווין ( IFחיבורי אנטנה  2
 ACשקע  1
 שקע אודיו אנלוגי 1
1 CAM SLOT 
 Opticalשקע אודיו דיגיטלי  1
 פלג אוזניות שקע מיני 1
 

  מידות
 "גק 20.5ס"מ משקל  x 84.5 x 8 146.3 –" ללא מעמד 65

 ק"ג21.6ס"מ משקל  x 90.4 x 34 146.3   –כולל מעמד       
 ק"ג 15.4ס"מ משקל  124.1x 72.1 x 7.9 –" ללא מעמד 55

 "גק 16.3ס"מ משקל  124.1x 78.1 x 34   –כולל מעמד       
 ק"ג  11.9ס"מ משקל 110.1x 64.5 x 5.7 –" ללא מעמד 49

 ק"ג 12.4ס"מ משקל  110.1x 70.2x 28.6   –כולל מעמד       
 ק"ג  9.7ס"מ משקל  x 57x 5.7 97.0 –" ללא מעמד 43

 ק"ג 10.2ס"מ משקל  97.0x 62.8x 28.6   –כולל מעמד       
 

 
 אביזרים נלווים 

 RMF-TX300שלט רחוק 
 סוללות 

 אופציונלי נמכר בנפרד  SU-WL450מתקן קיר 
 

 צריכת חשמל 
 

KD-65X7056BAEP – 151 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-55X7056BAEP – 110 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-49X7056BAEP – 75 watt – 0.5watt  במצב המתנה 
KD-43X7056BAEP – 66 watt – 0.5watt  במצב המתנה 

 
  


