UHD SMART CURVED LED TELEVISIONS

UHD65CSLED

LED  سمارت المنحني65 تلفزيون ذكي قياس
65” UHD SMART CURVED 4K LED TV
• Metal Frame & Stand
• Panel Resolution: 3840*2160 (4K*2K),
• 60Hz Refresh Rate • DVBT2 – Digital Tuner
• Android 5.1, Built-in WIFI and also DLNA
• SMART APP’s such as Twitter, YouTube, Facebook, Skype
• Quad Core Processor • 1 GB RAM & 8GB Flash drive
• 100Hz Motion Frequency • Digital and Analog TV
• Sleep Timer • Auto Power Off
• 20W Speaker power output • Ultra Slim Frame
• OSD Language: English, Arabic, French, Hebrew, Persian,
• 1 x ANTENNA jack
• 4 x HDMI inputs (1 compatible with MHL 2.0)
• 1 x computer PC-RGB input
• 3 x USB inputs (1 compatible with 3.0)
• 1 x COMPONENT input • 1 x AV output • 1 x AV input
• 1 x Co Axial • 1 x Headphone output
• Wall Mount (Optional)
• Remote Control
• Smart Remote Control (Optional)
• User Manual

• اإلطار والحامل المعدني
ّ
ّ •
)4K*2K (2160 x3840 :التحكم
دقة لوحة
 موالف رقمي- DVBT2 • . هرتز60 • معدل التحديث
DLNA  واي فاي مدمج إلى جانب،5.1 • أندرويد
 وفيسبوك وسكايب،• ميزة التطبيقات الذكية مثل تويتر ويوتيوب
 غيغا بايت سواقة8  و،غيغا بايت1 • معالج رباعي النواة • ذاكرة عشوائية
 هرتز • تلفاز رقمي وتناظري100  • تردد الحركة.قابلة لإلزالة
 واط20 • مؤقت نوم • إطفاء أتوماتيكي • قوة مخرجات مكبر الصوت
• إطار فائق الرقة
 الفارسية، العبرية، الفرنسية، العربية، اإلنجليزية:• لغات الشاشة
 واط20  متوافق معHDMI (1  × نقاط إدخال4 •  × مخرج هوائي استقبال1 •
. متوافق مع الحواسبRGB  × مدخل1 •
)3.0  متوافق مع1(  × نقاط إدخال يو إس بي3 •
COMPONENT  × مدخل1 •
AV  × مخرج1 •
AV  × مدخل1 •
 × محور مشترك1 •
) × مخرج سماعات • حامل جداري (اختياري1 •
• جهاز تحكم عن بعد
• جهاز تحكم عن بعد ذكي • دليل المستخدم

UHD SMART CURVED LED TELEVISIONS

UHD55CSLED

LED  سمارت المنحني55 تلفزيون ذكي قياس
55” UHD SMART CURVED LED TV
• Resolution		
3840 x 2160
• Backlight Type		
LED
• TV Tuner System		
PAL/SECAM
• HDMIResolution Support 480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
• Input			
RF Antenna
				
HDMI (with HDCP support)
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
				
RCA Composite Video +
				Stereo Audio
				
USB input terminal
• Speakers		
Stereo (2x8W)
• Additional Features
3D digital noice reduction
• Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

2160 x3840
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
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CURVED LED TELEVISIONS

UHD55CLED

LED  المنحني55 تلفزيون ذكي قياس
55” UHD CURVED LED TV
• Resolution		
3840 x 2160
• Backlight Type		
LED
• TV Tuner System		
PAL/SECAM
• HDMIResolutionSupport 480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
• Input			
RF Antenna
				
HDMI (with HDCP support)
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
				
RCA Composite Video +
				Stereo Audio
				
USB input terminal
• Speakers		
Stereo (2x8W)
• Additional Features
3D digital noice reduction
• Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

2160 x3840
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
		
		

SMART CURVED LED TELEVISIONS

NTV5000CSLED

LED  “عالية الوضوح سمارت المنحني50 تلفزيون قياس
50” FULL HD SMART CURVED LED TV
• Resolution		
1920 x 1080
• Backlight Type		
LED
• TV Tuner System		
PAL/SECAM
• HDMIResolutionSupport 480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
• Input			
RF Antenna
				
HDMI (with HDCP support)
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
				
RCA Composite Video +
				Stereo Audio
				
USB input terminal
• Speakers		
Stereo (2x8W)
• Additional Features
3D digital noice reduction
• Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

) بكسل1080( 1080 x1920
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
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CURVED LED TELEVISIONS

NTV5000CLED

LED  “عالية الوضوح المنحني50 تلفزيون قياس
50” FULL HD CURVED LED TV
• Panel Resolution: 1920 x 1080
• USB - Video Playback
• HDMI
• Ultra Slim Curve Frame
• 9ms Response Time
• 16 watts Audio Output
• AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
• OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
• DVBT2 Optional

) بكسل1080( 1080 x1920 :• الدقة
 لتشغيل ملفات فيديوUSB • مدخل
HDMI • مدخل
• الترا اإلطار سليم منحني
 زمن االستجابة9ms •
 واط16 • مخرج صوت
 سماعات في، وأجهزة الكمبيوتر اوديو،VGA ، فيAV •
. تركي،  روسي،  ايراني،  فرنسي،  انكليزي (االفتراضي) عربي:• لغة العرض
 االختياريDVB T2 •

SMART CURVED LED TELEVISIONS

Resolution		 1920x1080
Backlight Type		
LED
TV Tuner System		
PAL/SECAM
HDMIResolutionSupport
480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
LED
Input			
RF Antenna
43”
FULL HD SMART CURVED
TVsupport)
				
HDMI (withLED
HDCP
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
RCA Composite
Video + Stereo Audio
•				
Resolution		
1920
x 1080
USB input terminal
•				
Backlight Type		
LED
Coaxial out
•Output			
TV Tuner System		
PAL/SECAM
Stereo480i,
(2x8W)
•Speakers			
HDMIResolutionSupport 480p,
Additional Features		
3D digital
reduction
				
576p,
576i,noice
720p,
1080p, 1080i
Ac 100-240
•Power			
Input			
RF
Antenna V ~ 50/60Hz
				
Max Operation:
120W
				
HDMI
(with HDCP
support)
				
Standby:
0.5W Stereo Audio
				
PC
VGA +<3.5mm
Dimensions		 RCA
1174x194x720mm
				
Composite Video +
				Stereo
Audio
Processor:
				
USB
terminal
CPU			
ARMinput
Cortex
- A7 Quad Core
•GPU			Mail
Speakers		
Stereo
(2x8W)
400
•O/S			
Additional Features
3D
digital4.4
noice reduction
Android
•RAM			512MB
Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max
NAND FLASH		
4GB Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

NTV4300CSLED

 “عالية الوضوح سمارت المنحني43 تلفزيون قياس
) بكسل1080( 1080 x1920
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
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CURVED LED TELEVISIONS

NTV4300CLED

LED  “عالية الوضوح المنحني43 تلفزيون قياس
43” FULL HD CURVED LED TV
• Panel Resolution: 1920 x 1080
• USB - Video Playback
• HDMI
• Ultra Slim Curve Frame
• 9ms Response Time
• 16 watts Audio Output
• AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
• OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
• DVBT2 Optional

) بكسل1080( 1080 x1920 :• الدقة
 لتشغيل ملفات فيديوUSB • مدخل
HDMI • مدخل
• الترا اإلطار سليم منحني
 زمن االستجابة9ms •
 واط16 • مخرج صوت
 سماعات في، وأجهزة الكمبيوتر اوديو،VGA ، فيAV •
. تركي،  روسي،  ايراني،  فرنسي،  انكليزي (االفتراضي) عربي:• لغة العرض
 االختياريDVB T2 •

SMART CURVED LED TELEVISIONS

NTV4000CSLED

LED  سمارت المنحني40 قياس
40” SMART CURVED LED TV
• Resolution		
1366 x 768
• Backlight Type		
LED
• TV Tuner System		
PAL/SECAM
• HDMIResolutionSupport 480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
• Input			
RF Antenna
				
HDMI (with HDCP support)
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
				
RCA Composite Video +
				Stereo Audio
				
USB input terminal
• Speakers		
Stereo (2x8W)
• Additional Features
3D digital noice reduction
• Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

768 x1366
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
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CURVED LED TELEVISIONS

NTV4000CLED

LED  المنحني40 قياس
40” CURVED LED TV
• Panel Resolution: 1366 x 768
• USB - Video Playback
• HDMI
• Ultra Slim Curve Frame
• 9ms Response Time
• 16 watts Audio Output
• AV In, VGA, PC Audio In, Earphone In
• OSD: English, Arabic, French, Persian, Russian, Turkish
• DVBT2 Optional

768 x1366 :• الدقة
 لتشغيل ملفات فيديوUSB • مدخل
HDMI • مدخل
• الترا اإلطار سليم منحني
 زمن االستجابة9ms •
 واط16 • مخرج صوت
 سماعات في، وأجهزة الكمبيوتر اوديو،VGA ، فيAV •
. تركي،  روسي،  ايراني،  فرنسي،  انكليزي (االفتراضي) عربي:• لغة العرض
 االختياريDVB T2 •

SMART CURVED LED TELEVISIONS

NTV3200CSLED

LED  سمارت المنحني32 قياس
32” SMART CURVED LED TV
• Resolution		
1366 x 768
• Backlight Type		
LED
• TV Tuner System		
PAL/SECAM
• HDMIResolutionSupport 480p, 480i,
				
576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i
• Input			
RF Antenna
				
HDMI (with HDCP support)
				
PC VGA + 3.5mm Stereo Audio
				
RCA Composite Video +
				Stereo Audio
				
USB input terminal
• Speakers		
Stereo (2x8W)
• Additional Features
3D digital noice reduction
• Power			
Ac 100-240 V ~ 50/60Hz
				
Max Operation: 120W
				
Standby: < 0.5W

768 x1366
LED
 سيكام/بال
 بيه720 ،  آي576 ، آي480 ، بيه480
 آي1080 ، بيه1080
RF هوﺍئي
)HDCP  (مع دعمHDMI
 مم+3.5 مواصفات شاشة عرض كمبيوتر
صوت ستريو
)صوت ستريو ( مشترك
مدخل نهاية طرفية يو أس بي
)  واط8×2 ( ستريو
خفﺽ رقمي للضجيج ثالثي األبعاد
 هرتز50/60  فولت100-240
 واط140 :أقصى حد للتشغيل
 واط05. احتياطي الطاقة المطلوب أقل من

• درجة الوضوح
• نوع اإلضاءة الخلفية
• نﻅام موالف التلفاز
HDMI • دقة
		
• اإلدخال
		
		
		
		
		
• السماعات
• خصائص إضافية
• القدرة
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