


OLED Series

K7000U
 55", 65 " 

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
   4K - Ultra HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
سیستم عامل اندروید ) اندروید ورژن 6(  
  HDR پشتیبانی از
حافظه داخلی با ظرفیت 8 گیگابایت  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل

  OLED دارای پنل
رنگ خاکستری  
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 30 وات  
     Surround و DBX ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال، دالبی دیجیتال پالس
  Harman Kardon مجهز به سیستم صوتی
  HDMI 1 ورودی
  USB 1 ورودی

 وضوح بی نظیر تصویر، نمایش خالص و عمیق رنگ مشکی، کنتراست باال و شفاف بودن تصاویر در
 زمان تغییر سریع فریم ها، از ویژگی های اصلی تلویزیون OLED است. این تلویزیون، نازک و سبک
 است و مصرف انرژی بسیار کمی دارد. اگر پای ثابت مسابقات فوتبال، فیلم های اکشن یا بازی های
 ویدیویی هستید، تلویزیون OLED با حفظ کیفیت در تغییر سریع تصاویر، حیرت زده تان می کند و

 با وضوح استثنایی و کنتراست واقعی، لذت تماشا را به حداکثر می رساند.



Smart Series

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  4K - Ultra HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
سیستم عامل اندروید  
  HDR10 پشتیبانی از
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  
رنگ نوک مدادی  
   )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 30 وات  
 سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال  

Surround ،دالبی دیجیتال پالس   
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  4K - Ultra HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
سیستم عامل اندروید  
  HDR10 پشتیبانی از
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  
رنگ نوک مدادی  
   )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 30 وات  
 سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال  

Surround ،دالبی دیجیتال پالس   
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

K5700U (L)
75"

K5700U (L)
65"



Smart Series

K5900 | K5900P | K5900U (L)

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  )Full HD 4 )سایز 43 اینچK - Ultra HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
 سیستم عامل اندروید )سایز 43 اینچ اندروید 8 سایز 50 و  

    55 اینچ اندروید 9(
پشتیبانی از HDR10 )غیر از سایز 43 اینچ(  
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
حافظه داخلی با ظرفیت 8 گیگابایت  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  
رنگ مشکی  
  )VA سایز 50 اینچ( )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
طراحی زیبا  
خروجی صدای 30 وات )سایز 43 اینچ 20 وات(  
 سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال، دالبی دیجیتال پالس  

    Surround )سایز 43 اینچ دالبی دیجیتال پالس ندارد(
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  )Full HD 4 )سایز 43 اینچK - Ultra HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
 سیستم عامل اندروید )سایز 43 اینچ اندروید 8 سایز 50 و  

    55 اینچ اندروید 9(
پشتیبانی از HDR10 )غیر از سایز 43 اینچ(  
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
 مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  

    )غیر از سایز 43 اینچ(
رنگ نوک مدادی  
  )VA سایز 50 اینچ( )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 30 وات )سایز 43 اینچ 20 وات(  
 سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال، دالبی دیجیتال پالس  

    Surround )سایز 43 اینچ دالبی دیجیتال پالس ندارد(
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

K5700U | K5700P
43", 50", 55"

43", 50", 55"



Smart Series

K5950

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  Full HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
سیستم عامل اندروید 9  
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  
رنگ نوک مدادی  
  )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 20 وات  
  Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

    اشتراک رایگان یک ماهه نماوا
  Full HD رزولوشن تصویر
تلویزیون هوشمند  
سیستم عامل اندروید 9  
مجهز به پردازنده چهارهسته ای  
مجهز به ریموت کنترل هوشمند بلوتوثی  
  )Screen Mirroring( قابلیت اتصال بی سیم موبایل
مجهز به بلوتوث جهت اشتراک گذاری موسیقی از موبایل  
رنگ مشکی  
  )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 20 وات  
  Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

K5750

43"

43"



Frameless Series

K4310  | K4311 | K4310U (L)

K4410 | K4411 | K4410U (L)

43", 50", 55" 

  )Full HD 4 )سایز 43 اینچK - Ultra HD رزولوشن تصویر
پشتیبانی از HDR10 )غیر از سایز 43 اینچ(  
رنگ نوک مدادی  
  )VA سایز 50 اینچ( )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
طراحی زیبا بدون قاب  
خروجی صدای 30 وات )سایز 43 اینچ 20 وات(  
   Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  )DVBT2( گیرنده دیجیتالی داخلی
  )PVR( قابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی
  )EPG( راهنمای الکترونیکی برنامه ها
  )MHL( قابلیت اتصال موبایل
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

  )Full HD 4 )سایز 43 اینچK - Ultra HD رزولوشن تصویر
پشتیبانی از HDR10 )غیر از سایز 43 اینچ(  
رنگ مشکی  
  )VA سایز 50 اینچ( )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
طراحی زیبا بدون قاب  
خروجی صدای 30 وات )سایز 43 اینچ 20 وات(  
   Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  )DVBT2( گیرنده دیجیتالی داخلی
  )PVR( قابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی
  )EPG( راهنمای الکترونیکی برنامه ها
  )MHL( قابلیت اتصال موبایل
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

43", 50"



Prime Series

  )HD سایز 32 اینچ | Full HD 4 )سایز 43 اینچK - Ultra HD رزولوشن تصویر
پشتیبانی از HDR10 )به غیر از سایز 32 و 43 اینچ(  
رنگ نوک مدادی  
  )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
خروجی صدای 30 وات )سایز 32 اینچ 15 وات و سایز 43 اینچ 20 وات(  
  Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  )DVBT2( گیرنده دیجیتالی داخلی
  )PVR( قابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی
  )EPG( راهنمای الکترونیکی برنامه ها
  )MHL( قابلیت اتصال موبایل
  )HDMI سایز 32 اینچ 2 ورودی( HDMI 3 ورودی
  )USB سایز 32 اینچ 1 ورودی( USB 2 ورودی

H1810  | H1810U

K4100 

  Full HD رزولوشن تصویر
رنگ نوک مدادی  
  )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
طراحی زیبای باریک  
خروجی صدای 20 وات  
   Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  )DVBT2( گیرنده دیجیتالی داخلی
  )PVR( قابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی
  )EPG( راهنمای الکترونیکی برنامه ها
  )MHL( قابلیت اتصال موبایل
  HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

H1900U

  4K - Ultra HD رزولوشن تصویر
  HDR10 پشتیبانی از
رنگ نقره ای  
  )IPS( پنل ضد شوک
  A+ پنل با کیفیت
طراحی زیبا  
خروجی صدای 30 وات  
  Surround ،سیستم صوتی دالبی، دالبی دیجیتال
  )DVBT2( گیرنده دیجیتالی داخلی
  )PVR( قابلیت ضبط تصاویر بر روی حافظه جانبی
  )EPG( راهنمای الکترونیکی برنامه ها
  )MHL( قابلیت اتصال موبایل
   HDMI 3 ورودی
  USB 2 ورودی

32", 43", 49", 55"

55"

43"



طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

جدول مقایسه ای سری هوشمند
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Smart Series



طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند

جدول مقایسه ای سری بدون فریم و پرایم

Ultra HD: تلویزیون های DHU دوو با رزولوشن 3/8 مگاپیکسل، کیفیت 
ی بـه شـما نمایـش می دهـد.  تصویـری 4 برابـر بهتـر از تلویزیون هـای معموـل

کیفیـت تصویـر DH artlU بـا نـام K4 نیـز شـناخته می شـود.

تلویزیون هــای  در  تصاویــر  کیفیــت  ارتقــاء  فنــاوری   :UHD Upscaling
تماشــای  لــذت  و  داده  افزایــش  را  معمولــی  تصاویــر  کیفیــت  دوو،   4K
ارمغـــــان مــی آورد. بــه  بـــــرای بیننـــــده  را   4K بــه  بــا کیفیتــی نزدیــک  تـــــصاویری 

Smart TV: با بهره گیری از سیستم عامل اندروید و با اتصال به اینترنت 
و  اپلیکیشن ها  از  تلویزیون،  از  معمول  استفاده های  بر  عالوه  می توانید 
برنامه های اینترنتی نیز لذت ببرید. سیستم عامل اندروید به عنوان یکی از 
محبوب ترین بستر ها برای توسعه ی برنامه های هوشمند، امکانات بی شماری 
را برای دسترسی به انواع محتواهای ویدیویی، آموزشی، بازی و سرگرمی و ... 

فراهم می کند.

تلویزیون دوو با فناوری صوتی دالبی، سطح باالتری از صدای با   :Dolby
کیفیت را به بیننده عرضه می کند.

Prime and Frameless Series

کد مدل
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ســامتی و حــال خــوب شــما دغدغــه مــا اســت. حــاال کــه بــه ناچــار قــرار اســت بیشــتر در خانــه 
بمانیــم، مــا در دوو تــاش کرده ایــم تــا بهانــه ای شــویم بــرای بیشــتر لبریــز شــدن خانه تــان از 

خاطــرات خــوب زندگــی.
ایــن مجموعــه از محصــوالت دوو بــا فناوری هــای روز و دوســتدار محیــط زیســت و مهمتــر از 
آن بــا عشــق ســاخته و پرداختــه شــده اســت. قدردانیــم کــه در زمانــه ی فاصله گــذاری اجتماعــی 

مــا را بــه خانه تــان راه می دهیــد. ســامت بمانیــد.

DE9901439

نشان زرین حمایت از حقوق مصرف کننده برای 
دهمین سال متوالی

استاندارد کیفیت و ایمنی اروپا
0407

برای دریافت نسخه دیجیتال 
کاتالــوگ، کد را اسکـن کنید.

daewoo.ir


