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Electra Sweden (Samsung) - Samsung UE65TU6905KXXC

  Samsung UE65TU6905KXXC Imponerende skarphed og
farvegengivelseCrystal DisplayGiv dig hen til et billede med stort
farvespektrum. Crystal Display leverer en omhyggeligt kontrolleret
farvegengivelse, så du kan se hver en nuance. Fantastisk
billedkvalitetCrystal Processor 4KBilledkvalitet, der imponerer, takket være
den kraftige processor, der koordinerer farver, tilpasser kontrastforholdet
og styrer HDR. Oplev virkelighedstro 4K UHD-opløsning4K-opløsning4K
UHD TV'er går skridtet videre end almindelig fuld HD med 4 gange så
mange pixler og producerer de skarpe og krystalklare billeder, som dine
øjne fortjener. Fantastisk realistisk billedkvalitet. Imponerende
detaljerigdomHDRHDR (High Dynamic Range) fremhæver detaljerne i lyse
og mørke områder, så du kan opleve et enormt spektrum af farver og
visuelle detaljer, selv i mørke scener. Dit nye
hjemmekontorFjernstyrringArbejd hjemmefra på dit TV. Fjernstyrring lader
dig trødløst spejle din pc skærm på TV'et. Du kan endda tilgå din arbejds
pc og få adgang til filer og dokumenter med Microsoft Office 365 - uden at
rejse dig fra sofaen. Hurtigere gamingGame EnhancerKom hurtigere i gang
med spillet med Game Enhancer, som automatisk justerer indstillingerne, så du får bedre kontrol med superlav lagging. Du vil opleve mere
jævn spilgrafik uden forstyrrende uskarphed i bevægelser og hakkende billeder. Slip for rodetRyddelig kabelhåndteringSamsung UHD byder
på en smidig løsning, som holder pæn orden på dine TV-kabler og fører dem ned i stativet. Det reducerer antallet af synlige kabler, så dit flotte
TV kommer helt til sin ret. Fungerer med Amazon AlexaAmazon AlexaNye Samsung TV fungerer sammen med Alexa, så din dagligdag bliver
lettere. Det er nemt at tilslutte enheder, der anvender Alexa. Brug Alexa til at tænde dit TV, skifte kanal, skrue op og ned for lyden og meget
mere. Betjen dit TV med Google AssistantGoogle AssistantNu fungerer Samsung TV sammen med Google Assistant, så du kan gøre mere
håndfrit. Brug stemmekommandoer til at skifte kanal, skrue op og ned for lyden og vælge indhold med. Fungerer med AirPlay 2AirPlay 2Med
indbygget AirPlay 2 kan du streame og dele indhold fra Apple-enheder på en stor skærm. Afspil videoer og musik, vis billeder og meget mere
fra din iPhone, iPad eller Mac på dit Samsung TV.•Skærmstørrelse: 65

• Display Format: 4K UHD (2160p)

• Digital TV Tuner: DVB-C, DVB-T2

• Konnektivitet: Wi-Fi, LAN

• Opløsning: 3840 x 2160

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Strømforbrug (Til-modus)Strømforbrug (Til-modus)Strømforbrug (Til-modus)Strømforbrug (Til-modus) 115 W115 W115 W115 W

USB PortUSB PortUSB PortUSB Port JaJaJaJa

Video GrænsefladeVideo GrænsefladeVideo GrænsefladeVideo Grænseflade HDMIHDMIHDMIHDMI



Teknisk information fortsat

DimensionerDimensionerDimensionerDimensioner Uden standerUden standerUden standerUden stander

ForbindelsestypeForbindelsestypeForbindelsestypeForbindelsestype 2 x HDMI ¦ USB ¦ Netværk ¦ Digital lydudgang (optisk)2 x HDMI ¦ USB ¦ Netværk ¦ Digital lydudgang (optisk)2 x HDMI ¦ USB ¦ Netværk ¦ Digital lydudgang (optisk)2 x HDMI ¦ USB ¦ Netværk ¦ Digital lydudgang (optisk)

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder IPv6 ReadyIPv6 ReadyIPv6 ReadyIPv6 Ready

Strømforbrugs-stand byStrømforbrugs-stand byStrømforbrugs-stand byStrømforbrugs-stand by 0,5 Watt0,5 Watt0,5 Watt0,5 Watt

Nominal spændingNominal spændingNominal spændingNominal spænding AC 230V (50/60 Hz)AC 230V (50/60 Hz)AC 230V (50/60 Hz)AC 230V (50/60 Hz)

StrømenhedStrømenhedStrømenhedStrømenhed StrømforsyningStrømforsyningStrømforsyningStrømforsyning

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 160,6 cm160,6 cm160,6 cm160,6 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 18,4 cm18,4 cm18,4 cm18,4 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 96,3 cm96,3 cm96,3 cm96,3 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 28,6 kg28,6 kg28,6 kg28,6 kg

HDR-kapabelHDR-kapabelHDR-kapabelHDR-kapabel JaJaJaJa

SerieSerieSerieSerie TU6905 SeriesTU6905 SeriesTU6905 SeriesTU6905 Series

SensorerSensorerSensorerSensorer Eco SensorEco SensorEco SensorEco Sensor

Udgangseffekt/i altUdgangseffekt/i altUdgangseffekt/i altUdgangseffekt/i alt 20 Watt20 Watt20 Watt20 Watt

DLNADLNADLNADLNA JaJaJaJa

OpløsningOpløsningOpløsningOpløsning 3840 x 21603840 x 21603840 x 21603840 x 2160

BilledformatforholdBilledformatforholdBilledformatforholdBilledformatforhold 16:916:916:916:9

EgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaber HDMI hurtig switch, E-Manual, Accessibility Enlarge, AccessiHDMI hurtig switch, E-Manual, Accessibility Enlarge, AccessiHDMI hurtig switch, E-Manual, Accessibility Enlarge, AccessiHDMI hurtig switch, E-Manual, Accessibility Enlarge, Accessi

VægtVægtVægtVægt 20,6 kg20,6 kg20,6 kg20,6 kg

BreddeBreddeBreddeBredde 144,84 cm144,84 cm144,84 cm144,84 cm

DybdeDybdeDybdeDybde 5,95 cm5,95 cm5,95 cm5,95 cm

HøjdeHøjdeHøjdeHøjde 82,98 cm82,98 cm82,98 cm82,98 cm

Internet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibel JaJaJaJa

SprogmenuskærmSprogmenuskærmSprogmenuskærmSprogmenuskærm MultilingualMultilingualMultilingualMultilingual
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