
LED TV . 2022

WWW.NEICO-ELECTRIC.COM

صنایع الکتریکی ناسـیونال ایران



    کالس انرژی
    سیستم عامل اندروید

    پنل

AV Input, HDMI, Earphone, PC :اتصاالت •
Optical, SPDIF Out (coaxial) & USB          

• گیرنده دیجیتال داخلی
• زاویه دید 178 درجه 

• خروجی کواکسیال )صدای دیجیتال(

Model: TV-A-LE4310G FB

دامنه رنگی گسترده
ــم آوردن  ــا فراه ــر ب ــت تصوی ــود کیفی بهب

ــترده ــی گس ــت رنگ پال

تنظیم صدای هوشمند
تنظیمــات را بــر اســاس نــوع ورودی تعدیل 
ــردن از افکت هــای  ــذت ب ــرای ل ــد و ب نمایی
صوتــی مختلــف، ســایر تنظیمــات عمومــی 

دســتگاه را مشــخص کنیــد. 

HDR تصاویر پویا با
نمایــش جزئیــات بیشــتر در مناطــق روشــن 
ــه  ــت درج ــازی ظراف ــه س ــک و بهین ــا تاری ی

بنــدی هــا بیــن ایــن مناطــق

ready

�� 
android PlaybackPure Sound HDMI x3High Dynamic Range USB x2

Smart
TV

• سیستم عامل اندروید
• WiFi داخلی

• کنتراست باال

• خروجی صدا9.0
• تنظیم صدا هوشمند

• صدای فراگیر

2 x 10 W

اسمارت - اندروید 43″

• 43 اینچ
DLED پنل •

• نور فوق العاده طبیعی



Model: TV-A-LE50N9 FLB

دامنه رنگی گسترده
ــم آوردن  ــا فراه ــر ب ــت تصوی ــود کیفی بهب

ــترده ــی گس ــت رنگ پال

تنظیم صدای هوشمند
تنظیمــات را بــر اســاس نــوع ورودی تعدیل 
ــردن از افکت هــای  ــذت ب ــرای ل ــد و ب نمایی
صوتــی مختلــف، ســایر تنظیمــات عمومــی 

دســتگاه را مشــخص کنیــد. 

HDR تصاویر پویا با
نمایــش جزئیــات بیشــتر در مناطــق روشــن 
ــه  ــت درج ــازی ظراف ــه س ــک و بهین ــا تاری ی

بنــدی هــای بیــن ایــن مناطــق

ready

�� 
android PlaybackPure Sound HDMI x3High Dynamic Range USB x2

Smart
TV

• 50 اینچ
• بدون فریم
DLED پنل •

• سیستم عامل اندروید
• WiFi داخلی

• کنتراست باال 

AV Input, HDMI, Earphone, PC :اتصاالت •
Optical, SPDIF Out (coaxial) & USB         

• گیرنده دیجیتال داخلی
• زاویه دید 178 درجه

• خروجی کواکسیال )صدای دیجیتال(

• خروجی صدا
• تنظیم صدا هوشمند

• صدای فراگیر

9.02 x 10 W

اسمارت - اندروید 50″



43 Inch

Model: TV-A-LE5590 FLB

ready

��
android PlaybackPure Sound HDMI x3High Dynamic Range USB x2

Smart
TV

اسمارت - اندروید 55″

• 55 اینچ
• بدون فریم
DLED پنل •

• سیستم عامل اندروید
• WiFi داخلی

• کنتراست باال 

AV Input, HDMI, Earphone, PC :اتصاالت •
Optical, SPDIF Out (coaxial) & USB         

• گیرنده دیجیتال داخلی
• زاویه دید 178 درجه

• خروجی کواکسیال )صدای دیجیتال(

• خروجی صدا
• تنظیم صدا هوشمند

• صدای فراگیر

11.02 x 10 W

دقت رنگ باال
وضوح تصویر باال و نمایش خالص رنگ ها 

UHD  تولیپس پالساز طریق تلویزیون

تنظیم صدای هوشمند
تنظیمات را بر اساس نوع ورودی تعدیل 
نموده و برای لــذت بردن از افکت های 
صوتــی مختلــف، ســایر تنظیمات عمومی 

دستگاه را مشــخص کنید

HDR تصاویــر پویا با
نمایــش جزئیات بیشــتر در مناطق روشــن 
یــا تاریــک و بهینــه ســازی ظرافــت درجــه 

بنــدی هــا بیــن ایــن مناطــق



Model: TV-A-LE65F1 FLB اسمارت - اندروید 65″

• 65 اینچ
• بدون فریم
DLED پنل •

• سیستم عامل اندروید
• WiFi داخلی

• کنتراست باال 

AV Input, HDMI, Earphone, PC :اتصاالت •
Optical, SPDIF Out (coaxial) & USB         

• گیرنده دیجیتال داخلی
• زاویه دید 178 درجه

• خروجی کواکسیال )صدای دیجیتال(

• خروجی صدا
• تنظیم صدا هوشمند

• صدای فراگیر

11.02 x 10 W

دقت رنگ باال
وضوح تصویر باال و نمایش خالص رنگ ها 

UHD  تولیپس پالساز طریق تلویزیون

تنظیم صدای هوشمند
تنظیمات را بر اساس نوع ورودی تعدیل 
نموده و برای لــذت بردن از افکت های 
صوتــی مختلــف، ســایر تنظیمات عمومی 

دستگاه را مشــخص کنید

HDR تصاویــر پویا با
نمایــش جزئیات بیشــتر در مناطق روشــن 
یــا تاریــک و بهینــه ســازی ظرافــت درجــه 

بنــدی هــا بیــن ایــن مناطــق

ready

��
android PlaybackPure Sound HDMI x3High Dynamic Range USB x2

Smart
TV



بهینه ســازی و اســتاندارد تصویر 

ــع آوری  ــا جم ــد و ب ــی باش ــر 1080× 1920 م ــک تصوی ــدرت تفکی ــون Full HD دارای ق تلویزی
میلیــون هــا پیکســل، تصاویــری بــا وضــوح مناســب نمایــش مــی دهــد. البتــه انــدازه صفحــه 
نمایشــگر بــه عنــوان یــک عامــل موثــر در تجربــه نهایــی از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
تلویزیــون هــای 4K UHD ایــن تعــداد پیکســل را تقریبــًا تــا میــزان 4برابــر افزایــش مــی دهند؛ 
زیــرا نمایشــگر ایــن تلویزیــون هــا دارای قــدرت تفکیــک )رزولوشــن( 3840 × 2160 هســتند؛ 
یعنــی مــی توانیــد تصویــری دقیــق تــر در همــان انــدازه صفحه نمایــش را مشــاهده نمــوده و در 

نتیجــه لــذت تماشــای تصویــِر بــا کیفیــت و بــا باالتریــن کنتراســت را تجربــه کنیــد.

4K UHD vs. FHD
4K ی  تکنولوژ

تجربه کاربری راحت، مدرن و پیشرفته 

کنتــرل جادویــی بــرای تلویزیــون هــای اســمارت طراحــی شــده و ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 
کــه بــا صــرف زمــان کمتــری بتوانیــد بیشــتر بــه لــذت بــردن از ســرگرمی های خــود بپردازیــد. 
تشــخیص حرکــت دســت توســط ایــن کنتــرل بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بتوانیــد 
هماننــد مــاوس در کامپیوتــر، مــکان نمــا را در سرتاســر صفحــه نمایــش حرکــت دهیــد، بــه 
راحتــی صفحــات را بــاال و پاییــن بــرده و یــا کلیــک نمــوده و هــر برنامــه ای را کــه مــی خواهیــد 
ســریعا انتخــاب کنیــد. ایــن شــیوه انتخــاب محتــوا بســیار ســاده بــوده و از کار کــردن بــا آن 

لــذت خواهیــد بــرد. 

Air Mouse Remote
چندمنظوره جادویی  ل  کنتر

Frameless

برای مشـاهده ی 
تمامی محصوالت 

اسکن کنید.
ــیا نگین تک پرشـ
88793901-3


