
 

 ؛ قیمتهای حدودی به دالر است         بر روی مدل نامبر کلیک کنید و مشخصات را ببینید  مشتری عزیز             

 قیمت دالر لینک و مدل مشاهده  قیمت دالر لینک و مدل مشاهده  قیمت دالر لینک و مدل مشاهده 

 32LJ570 210$ یتلویزیون ال ج 32LM637 205$ یتلویزیون ال ج 32LP500 189$ یتلویزیون ال ج

 43US660 342$ یتلویزیون ال ج 43UP76903 355$ یتلویزیون ال ج LM637043 324$ یتلویزیون ال ج

 49NANO80 526$ یتلویزیون ال ج 43UP7550 353$ی تلویزیون ال ج 43LJ510 332$ یتلویزیون ال ج

 50UP7750 460$ یتلویزیون ال ج 50UP7550 447$ یتلویزیون ال ج 50UN7340 473$ یتلویزیون ال ج

 55UP76070 503$ یتلویزیون ال ج 50NANO75 503$ یتلویزیون ال ج 50NANO80 542$ یتلویزیون ال ج

 55UP78003 529$ یتلویزیون ال ج 55UP7750 526$ یتلویزیون ال ج 55UP81003 526$ یتلویزیون ال ج

 55UP8150 562$ یتلویزیون ال ج 55UP76703 503$ یتلویزیون ال ج 55UP75003 500$ یتلویزیون ال ج

 55NANO79 603$ یتلویزیون ال ج 55NANO75 569$ یتلویزیون ال ج 55UN8060 601$ یتلویزیون ال ج

 55NANO86 726$ یتلویزیون ال ج 55A1 828$ یتلویزیون ال ج 55NANO80 657$ یتلویزیون ال ج

 55BX 914$ یتلویزیون ال ج 55UP8003 574$ یتلویزیون ال ج 55NANO90 845$ یتلویزیون ال ج

 60UP80003 631$ یتلویزیون ال ج $ 55C1 1036 یتلویزیون ال ج 55UP75006 500$ یتلویزیون ال ج

 65UP7750 776$ یتلویزیون ال ج 65UN711 740$ یتلویزیون ال ج 65NANO886 1036$ یتلویزیون ال ج

 65NANO75 769$ یتلویزیون ال ج 65UP7550 773$ یتلویزیون ال ج 65UP75006 707$ یتلویزیون ال ج

 $ 65NANO86 1055 یتلویزیون ال ج 65UP8150 769$ یتلویزیون ال ج 65UP80003 789$ یتلویزیون ال ج

 65NANO813 855$ یتلویزیون ال ج $ 65CX 1536 یتلویزیون ال ج 65NANO80 858$ یتلویزیون ال ج

 $ 65A1 1263 یتلویزیون ال ج $ 65C1 1588 یتلویزیون ال ج $ 65NANO90 1246 یتلویزیون ال ج

 $ 65G1 2187 یتلویزیون ال ج 65UP81003 799$ یتلویزیون ال ج $ 65BX 1546 یتلویزیون ال ج

 $ 65SM9500 1184 یتلویزیون ال ج 65UP76706 733$ یتلویزیون ال ج $ 65B1 1536 یتلویزیون ال ج

 65UN8160 756$ یتلویزیون ال ج $ 65NANO95 1332 یتلویزیون ال ج $ 65E9P 1677 یتلویزیون ال ج

 $ 75UP8003 1207 یتلویزیون ال ج $ 75UP8100 1187 یتلویزیون ال ج $ 70UP8100 1059 یتلویزیون ال ج

 $ 75UP81003 1187 یتلویزیون ال ج $ 75UP76703 1069 یتلویزیون ال ج $ 75NANO79 1578 یتلویزیون ال ج

 $ 75NANO753 1342 یتلویزیون ال ج $ 75NANO80 1746 یتلویزیون ال ج $ 75UP78003 1095 یتلویزیون ال ج

 $ 75UP8050 1217 یزیون ال جتلوی $ 75NANO95 2355 یتلویزیون ال ج $ 75UP77003 1101 یتلویزیون ال ج

 $ 82UP80003 1842 یتلویزیون ال ج $ 77C1  2763تلویزیون ال جی $ 75NANO963 1987 یتلویزیون ال ج

 $ 86UN851 2138 یتلویزیون ال ج $ 86NANO90 2671 یتلویزیون ال ج $ 86UP80003 2072 یتلویزیون ال ج

  

    

 قیمت تلویزیون ال جی و خرید 
   

https://baneeh.com/lg-32lp500-led32-inch-hd-quad-core-processor-tv
https://baneeh.com/lg-32lp500-led32-inch-hd-quad-core-processor-tv
https://baneeh.com/lg-32lp500-led32-inch-hd-quad-core-processor-tv
https://baneeh.com/lg-32lm637-led-hd-smart-32inch-hdr-webos-10w-tv
https://baneeh.com/lg-32lm637-led-hd-smart-32inch-hdr-webos-10w-tv
https://baneeh.com/lg-32lm637-led-hd-smart-32inch-hdr-webos-10w-tv
https://baneeh.com/lg-32lj570-hd-smart-led-tv-32-inch-6w-webos
https://baneeh.com/lg-32lj570-hd-smart-led-tv-32-inch-6w-webos
https://baneeh.com/lg-32lj570-hd-smart-led-tv-32-inch-6w-webos
https://baneeh.com/lg-43lm6370-led-smart-full-hd-webos-tv
https://baneeh.com/lg-43lm6370-led-smart-full-hd-webos-tv
https://baneeh.com/lg-43lm6370-led-smart-full-hd-webos-tv
https://baneeh.com/lg-43up76903-4k-uhd-hdr10-webos-smart-led-tv-ai-thinq-5-ai-wifi
https://baneeh.com/lg-43up76903-4k-uhd-hdr10-webos-smart-led-tv-ai-thinq-5-ai-wifi
https://baneeh.com/lg-43up76903-4k-uhd-hdr10-webos-smart-led-tv-ai-thinq-5-ai-wifi
https://baneeh.com/lg-43us660h-smart-4k-led-43inch-tv/
https://baneeh.com/lg-43us660h-smart-4k-led-43inch-tv/
https://baneeh.com/lg-43us660h-smart-4k-led-43inch-tv/
https://baneeh.com/43lj510t-lg-led-full-hd-upscaler-10w-dolby-digital
https://baneeh.com/43lj510t-lg-led-full-hd-upscaler-10w-dolby-digital
https://baneeh.com/43lj510t-lg-led-full-hd-upscaler-10w-dolby-digital
https://baneeh.com/lg-49nano80-led-nanocell-smart-webos-smart-4k-thinq-al-tv
https://baneeh.com/lg-49nano80-led-nanocell-smart-webos-smart-4k-thinq-al-tv
https://baneeh.com/lg-49nano80-led-nanocell-smart-webos-smart-4k-thinq-al-tv
https://baneeh.com/50un7340-lg-smart-4k-uhd-tv-active-hdr-10-thinq-ai-webos
https://baneeh.com/50un7340-lg-smart-4k-uhd-tv-active-hdr-10-thinq-ai-webos
https://baneeh.com/50un7340-lg-smart-4k-uhd-tv-active-hdr-10-thinq-ai-webos
https://baneeh.com/lg-50up7550-4k-smart-uhd-tv
https://baneeh.com/lg-50up7550-4k-smart-uhd-tv
https://baneeh.com/lg-50up7550-4k-smart-uhd-tv
https://baneeh.com/lg-50up7750-smart-led-4k-hdr-webos-50inch-tv
https://baneeh.com/lg-50up7750-smart-led-4k-hdr-webos-50inch-tv
https://baneeh.com/lg-50up7750-smart-led-4k-hdr-webos-50inch-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-50nano80-4k-50-inch-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-50nano80-4k-50-inch-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-50nano80-4k-50-inch-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-50nano75-nanocell-4k-led-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-50nano75-nanocell-4k-led-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-50nano75-nanocell-4k-led-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-inch-55up76070-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-inch-55up76070-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-inch-55up76070-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-55up81003-4k-led-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-55up81003-4k-led-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-55up81003-4k-led-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-55up7750-smart-led-4k-hdr-webos-55inch-tv
https://baneeh.com/lg-55up7750-smart-led-4k-hdr-webos-55inch-tv
https://baneeh.com/lg-55up7750-smart-led-4k-hdr-webos-55inch-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-55up78003-4k-wifi-bluetooth-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-55up78003-4k-wifi-bluetooth-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-55-55up78003-4k-wifi-bluetooth-tv
https://baneeh.com/55up75003-lg-4k-hdr10-uhd-tv-webos-smart-ai-thinq-5-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/55up75003-lg-4k-hdr10-uhd-tv-webos-smart-ai-thinq-5-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/55up75003-lg-4k-hdr10-uhd-tv-webos-smart-ai-thinq-5-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/lg-55up76703-4k-hdr10-smart-uhd-tv-5-ai-thinq-webos-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/lg-55up76703-4k-hdr10-smart-uhd-tv-5-ai-thinq-webos-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/lg-55up76703-4k-hdr10-smart-uhd-tv-5-ai-thinq-webos-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-55inch-4k-55up8150pvb-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-55inch-4k-55up8150pvb-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-55inch-4k-55up8150pvb-tv
https://baneeh.com/lg-55un8060pvb-uhd-4k-tv-hdr10-webos-smart-thinq-ai-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55un8060pvb-uhd-4k-tv-hdr10-webos-smart-thinq-ai-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55un8060pvb-uhd-4k-tv-hdr10-webos-smart-thinq-ai-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55nano75-nanocell-4k-led-hdr-webos-smart-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-55nano75-nanocell-4k-led-hdr-webos-smart-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-55nano75-nanocell-4k-led-hdr-webos-smart-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/55nano79-lg-tv-nanocell-4k-active-hdr-webos-smart-ai-thinq
https://baneeh.com/55nano79-lg-tv-nanocell-4k-active-hdr-webos-smart-ai-thinq
https://baneeh.com/55nano79-lg-tv-nanocell-4k-active-hdr-webos-smart-ai-thinq
https://baneeh.com/lg-55nano80-4k-nanocell-tv-hdr10-dolby-digital-ai-thinq-webos-2021
https://baneeh.com/lg-55nano80-4k-nanocell-tv-hdr10-dolby-digital-ai-thinq-webos-2021
https://baneeh.com/lg-55nano80-4k-nanocell-tv-hdr10-dolby-digital-ai-thinq-webos-2021
https://baneeh.com/lg-oled-smart-55-inch-55a1pva-4k-hdr-10-pro-tv/
https://baneeh.com/lg-oled-smart-55-inch-55a1pva-4k-hdr-10-pro-tv/
https://baneeh.com/lg-oled-smart-55-inch-55a1pva-4k-hdr-10-pro-tv/
https://baneeh.com/55nano86-lg-tv-4k-smart-nanocell-with-ai-thinq
https://baneeh.com/55nano86-lg-tv-4k-smart-nanocell-with-ai-thinq
https://baneeh.com/55nano86-lg-tv-4k-smart-nanocell-with-ai-thinq
https://baneeh.com/lg-55nano90-nanocell-4k-uhd-webos-5-0-smart-hdr10-thinqr-ai-airplay
https://baneeh.com/lg-55nano90-nanocell-4k-uhd-webos-5-0-smart-hdr10-thinqr-ai-airplay
https://baneeh.com/lg-55nano90-nanocell-4k-uhd-webos-5-0-smart-hdr10-thinqr-ai-airplay
https://baneeh.com/lg-smart-4k-55-inch-55up8003-hdr10-pro-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-smart-4k-55-inch-55up8003-hdr10-pro-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-smart-4k-55-inch-55up8003-hdr10-pro-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-55bx-oled-4k-smart-webos-tv-hdr10-uhd-ai-thinq-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55bx-oled-4k-smart-webos-tv-hdr10-uhd-ai-thinq-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55bx-oled-4k-smart-webos-tv-hdr10-uhd-ai-thinq-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-55up75006-led-uhd-system-webos-smart-4k-tv
https://baneeh.com/lg-55up75006-led-uhd-system-webos-smart-4k-tv
https://baneeh.com/lg-55up75006-led-uhd-system-webos-smart-4k-tv
https://baneeh.com/lg-55c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-55c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-55c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-60up80003-uhd-4k-thinq-webos-procesor-alpha5-smart-tv
https://baneeh.com/lg-60up80003-uhd-4k-thinq-webos-procesor-alpha5-smart-tv
https://baneeh.com/lg-60up80003-uhd-4k-thinq-webos-procesor-alpha5-smart-tv
https://baneeh.com/lg-65nano886-smart-4k-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-65nano886-smart-4k-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-65nano886-smart-4k-nanocell-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65un711-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65un711-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65un711-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-65up7750-smart-led-65-inch-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-65up7750-smart-led-65-inch-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-65up7750-smart-led-65-inch-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/65up75006-lg-4k-smart-uhd-tv-hdr10-quad-core-webos-thinq-ai-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/65up75006-lg-4k-smart-uhd-tv-hdr10-quad-core-webos-thinq-ai-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/65up75006-lg-4k-smart-uhd-tv-hdr10-quad-core-webos-thinq-ai-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/lg-65up7550-smart-uhd-4k-led-tv
https://baneeh.com/lg-65up7550-smart-uhd-4k-led-tv
https://baneeh.com/lg-65up7550-smart-uhd-4k-led-tv
https://baneeh.com/65nano75-lg-nanocell-tv-series-7-4k-active-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/65nano75-lg-nanocell-tv-series-7-4k-active-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/65nano75-lg-nanocell-tv-series-7-4k-active-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65up80003-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65up80003-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65up80003-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-65inch-4k-65up8150pvb-tv/
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-65inch-4k-65up8150pvb-tv/
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-65inch-4k-65up8150pvb-tv/
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-65nano80-led-smart-tv-4k-nanocell-tv-hdr10-thinq-ai-webos-v5-0
https://baneeh.com/lg-65nano80-led-smart-tv-4k-nanocell-tv-hdr10-thinq-ai-webos-v5-0
https://baneeh.com/lg-65nano80-led-smart-tv-4k-nanocell-tv-hdr10-thinq-ai-webos-v5-0
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65cxpua-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65cxpua-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65cxpua-4k-hdr-hlg-tv/
https://baneeh.com/65nano813-lg-2020-smart-tv-uhd-hdr10-ips-4k-nanocell-quad-core-airplay
https://baneeh.com/65nano813-lg-2020-smart-tv-uhd-hdr10-ips-4k-nanocell-quad-core-airplay
https://baneeh.com/65nano813-lg-2020-smart-tv-uhd-hdr10-ips-4k-nanocell-quad-core-airplay
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65nano90-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65nano90-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-65-inch-65nano90-nanocell-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/lg-65c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-65c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-65c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-oled65a1-4k-oled-65-inch-webos-smart-tv/
https://baneeh.com/lg-oled65a1-4k-oled-65-inch-webos-smart-tv/
https://baneeh.com/lg-oled65a1-4k-oled-65-inch-webos-smart-tv/
https://baneeh.com/lg-65bx-oled-4k-uhd-smart-webos-ai-thinq-tv-7-gen-3-hdr10
https://baneeh.com/lg-65bx-oled-4k-uhd-smart-webos-ai-thinq-tv-7-gen-3-hdr10
https://baneeh.com/lg-65bx-oled-4k-uhd-smart-webos-ai-thinq-tv-7-gen-3-hdr10
https://baneeh.com/lg-65up81003-4k-uhd-hdr-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-65up81003-4k-uhd-hdr-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-65up81003-4k-uhd-hdr-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/65g1-lg-oled-tv-g1-series-4k-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/65g1-lg-oled-tv-g1-series-4k-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/65g1-lg-oled-tv-g1-series-4k-hdr-10-webos-smart-thinq-ai
https://baneeh.com/lg-65b1-oled-b1-series-4k-hdr-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-65b1-oled-b1-series-4k-hdr-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-65b1-oled-b1-series-4k-hdr-webos-smart-thinq-ai-tv
https://baneeh.com/lg-65up76706-led-4k-smart-tv-webos-6-0-quad-core-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-65up76706-led-4k-smart-tv-webos-6-0-quad-core-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-65up76706-led-4k-smart-tv-webos-6-0-quad-core-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-65sm9500-smart-uhd-nanocell-4k-tv-7-gen-2-webos-ai-thinq-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/lg-65sm9500-smart-uhd-nanocell-4k-tv-7-gen-2-webos-ai-thinq-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/lg-65sm9500-smart-uhd-nanocell-4k-tv-7-gen-2-webos-ai-thinq-v5-0-wi-fi
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65e9pva-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65e9pva-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-oled-smart-65-inch-65e9pva-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-65nano95-smart-nanocell-65-inch-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-65nano95-smart-nanocell-65-inch-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-65nano95-smart-nanocell-65-inch-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-65un8160-4k-hdr-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-65un8160-4k-hdr-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-65un8160-4k-hdr-uhd-system-webos-smart-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-4k-70up8100-70-inch-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-4k-70up8100-70-inch-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-4k-70up8100-70-inch-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/lg-75up8100-4k-uhd-quad-core-hdr10-thinq-ai-sound-webos-airplay2-v5-0-wifi
https://baneeh.com/lg-75up8100-4k-uhd-quad-core-hdr10-thinq-ai-sound-webos-airplay2-v5-0-wifi
https://baneeh.com/lg-75up8100-4k-uhd-quad-core-hdr10-thinq-ai-sound-webos-airplay2-v5-0-wifi
https://baneeh.com/lg-75up8003-uhd-4k-led-tv-webos-smart-tv-ai-thinq-hdr10-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-75up8003-uhd-4k-led-tv-webos-smart-tv-ai-thinq-hdr10-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-75up8003-uhd-4k-led-tv-webos-smart-tv-ai-thinq-hdr10-bluetooth-v5-0
https://baneeh.com/lg-75nano79-led-4k-nano-cell-smart-tv
https://baneeh.com/lg-75nano79-led-4k-nano-cell-smart-tv
https://baneeh.com/lg-75nano79-led-4k-nano-cell-smart-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up76703-4k-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up76703-4k-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up76703-4k-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-75up81003-hdr10-smart-uhd-4k-tv-5-thinq-ai-webos-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-75up81003-hdr10-smart-uhd-4k-tv-5-thinq-ai-webos-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-75up81003-hdr10-smart-uhd-4k-tv-5-thinq-ai-webos-wifi-dlna-bluetooth
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up78003-hdr-4k-webos-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up78003-hdr-4k-webos-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-75-inch-75up78003-hdr-4k-webos-tv
https://baneeh.com/lg-75nano80-smart-led-4k-nanocell-tv-hdr-webos-ai-thinq/
https://baneeh.com/lg-75nano80-smart-led-4k-nanocell-tv-hdr-webos-ai-thinq/
https://baneeh.com/lg-75nano80-smart-led-4k-nanocell-tv-hdr-webos-ai-thinq/
https://baneeh.com/lg-75nano753-led-nanocell-4k-5-ai-hdr10-webos-simplink-wifi
https://baneeh.com/lg-75nano753-led-nanocell-4k-5-ai-hdr10-webos-simplink-wifi
https://baneeh.com/lg-75nano753-led-nanocell-4k-5-ai-hdr10-webos-simplink-wifi
https://baneeh.com/75up77003-lg-4k-hdr10-smart-uhd-led-tv-20w-webos-simplink-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/75up77003-lg-4k-hdr10-smart-uhd-led-tv-20w-webos-simplink-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/75up77003-lg-4k-hdr10-smart-uhd-led-tv-20w-webos-simplink-wifi-bluetooth
https://baneeh.com/75nano95-lg-tv-nanocell-8k-hdr10-9-gen3-ai-thinq-wifi-bluetooth-5-0-airplay
https://baneeh.com/75nano95-lg-tv-nanocell-8k-hdr10-9-gen3-ai-thinq-wifi-bluetooth-5-0-airplay
https://baneeh.com/75nano95-lg-tv-nanocell-8k-hdr10-9-gen3-ai-thinq-wifi-bluetooth-5-0-airplay
https://baneeh.com/lg-75up8050-uhd-4k-active-hdr-webos-smart-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/75nano963-lg-tv-8k-hdr-nanocell-webos-smart-a9-gen4-processor-bluetooth
https://baneeh.com/75nano963-lg-tv-8k-hdr-nanocell-webos-smart-a9-gen4-processor-bluetooth
https://baneeh.com/75nano963-lg-tv-8k-hdr-nanocell-webos-smart-a9-gen4-processor-bluetooth
https://baneeh.com/lg-77c1-4k-smart-oled-ai-thinq-tv
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-82-inch-82up80003-4k-bluetooth-wifi-tv/
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-82-inch-82up80003-4k-bluetooth-wifi-tv/
https://baneeh.com/lg-uhd-smart-82-inch-82up80003-4k-bluetooth-wifi-tv/
https://baneeh.com/86up80003-lg-4k-smart-uhd-led-hdr10-tv-7-gen4-webos-thinq-ai-wifi-v5-0
https://baneeh.com/86up80003-lg-4k-smart-uhd-led-hdr10-tv-7-gen4-webos-thinq-ai-wifi-v5-0
https://baneeh.com/86up80003-lg-4k-smart-uhd-led-hdr10-tv-7-gen4-webos-thinq-ai-wifi-v5-0
https://baneeh.com/lg-nanocell-smart-4k-86-inch-86nano90-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-nanocell-smart-4k-86-inch-86nano90-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-nanocell-smart-4k-86-inch-86nano90-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/lg-led-smart-86-inch-86un851coza-4k-tv/
https://baneeh.com/lg-led-smart-86-inch-86un851coza-4k-tv/
https://baneeh.com/lg-led-smart-86-inch-86un851coza-4k-tv/
https://baneeh.com/video-audio-devices/tv-brands/lg


 

 ال جی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون  

 LJ570 LM637 E9 PVA SM9500 US660 UN711 UN7340 امکانات و مدل 
UN73506 

LB 
UN8060 

UN851 
COZA 

 86 55- 65 65-55 50-43 65-55 55-50 65-55 65-55 32 32 سایز و اینچهای موجود

 مصر کره  کره  مصر کره  کشور سازنده
  -اروپا 

 اندونزی
 اروپا  اندونزی اندونزی مصر

 انگلیسی  انگلیسی  فارسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو
روس  

 انگلیسی 
 انگلیسی  انگلیسی 

 HD HD OLED 4K NANO 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K کیفیت تصویر

 اسکن تصویر
TM Rate   

50Hz 

RefreshRat
e 

50Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
120Hz 

RefreshRat
e 

50Hz 

TM100 
Rate 50Hz 

RefreshRate 
50Hz 

TM100 
Rate 50Hz 

TM Rate   
60Hz 

TM Rate   
50Hz 

 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2017 سال ساخت

 6W قدرت خروجی صدا
دوکانال  

10W 
 کانال4.2

60W 
 کانال2.2

40W 
دوکانال  

10W 
 10Wدوکانال   10Wدوکانال     10Wدوکانال  

 دوکانال  
10+10W   

 دوکانال  
10+10W 

نوع دستیار صوتی ) کنترل 

 با صدا (
- - 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 
- 

Google  
Assistant 

Alexa 
- - 

Google  
Assistant 

Alexa 
- 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل دیجیتال 

وای فای و اسمارت و 

 مرورگر اینترنت
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

  ThinQ ALپشتیبانی از 

اپلیکیشن کنترل هوشمند 

 اشیا

- AI ThinQ ThinQ AL ThinQ AL - ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL 

ریموت کنترل هوشمند 

 جادویی
 پشتیبانی  معمولی 

Universal 
Control 

Magic 
Remote 

 دارد  دارد  پشتیبانی  پشتیبانی 
Universal 
Control 

 دارد 

 قاب دار بدون قاب  قاب دار قاب دار قاب دار قاب دار قاب کم قاب کم زیاد قاب  قاب دار میزان قاب

 ضخیم  متوسط  میزان ضخامت فوق باریک
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 متوسط  باریک  متوسط  متوسط  ضخیم  ضخیم 

 دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   کمانی  افقی کامل  دوشاخه ای   دوشاخه ای   نوع پایه

 



 

 ال جی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون 

   BX PVA CX PVA امکانات و مدل 
NANO79 

VND 
LP500 

LM6370 
PVA 

UP7550 PVB UP76703 UP76706 
UP7750 

PVG 
UP78003 LR 

 65 75-55 65-43 43 32 65-55 68-55-48 65-55 سایز و اینچهای موجود
43-50-55-

65 
55-75 

 اروپا  مصر مجارستان  لهستان -اروپا مصر مصر چین مصر اندونزی اندونزی کشور سازنده

 انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو

 OLED 4K OLED 4K NANO 4K HD FHD 4K 4K 4K 4K 4K کیفیت تصویر

 - اسکن تصویر
TM Rate   
120Hz 

TM100 
RRate 50Hz 

TM Rate   
50Hz 

RefreshRat
e 

50Hz 

TM Rate   
50Hz 

TM Rate   
60Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
50Hz 

TM Rate   
60Hz 

 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 کانال2.2

40W 
 کانال2.2

40W 
 دوکانال  
10+10W    

10W 
دوکانال  

10W 
 10Wدوکانال  

 کانال2.0
20W 

 کانال2.0
20W 

دوکانال  
10W   

 10Wدوکانال  

نوع دستیار صوتی ) کنترل 

 با صدا (

Google  
Assistant 

Alexa 
- - - - 

Google  
Assistant 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Google  
Assistant 

Alexa 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل دیجیتال  کامل کامل کامل

 دیجیتال 
 کامل کامل

وای فای و اسمارت و 

 مرورگر اینترنت
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل - کامل کامل کامل

  ThinQ ALپشتیبانی از 

اپلیکیشن کنترل هوشمند 

 اشیا

ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL - ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL 

ریموت کنترل هوشمند 

 جادویی

Universal 
Control 

Universal 
Control 

 دارد  دارد  دارد  دارد  دارد  پشتیبانی  معمولی  دارد 

 بدون قاب  قاب دار بدون قاب  بدون قاب  دارقاب  قاب زیاد  قاب دار قاب دار قاب کم قاب کم میزان قاب

 میزان ضخامت فوق باریک
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 باریک  متوسط  باریک  باریک  متوسط  ضخیم  متوسط  متوسط 

 دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   صفحه ای صفحه ای نوع پایه
 کمانی وسط 

Y  شکل 

 



 

 ال جی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون  

 UP75003 UP75006 UP76903 UP77003 UP8050 UP8100 UP8150 UN8160 UP80003 UP81003 امکانات و مدل 

 65-55 65-55 75-70-65 85-82-75 75-65 43 65-55 75-65-55 سایز و اینچهای موجود
60-65-82-

86 
55-65-75 

 لهستان  لهستان  لهستان  لهستان  کشور سازنده
  -اندونزی 

 مصر
-لهستان
 مصر

 اندونزی مصر
-لهستان
 اندونزی

 لهستان 

 انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو

 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K 4K کیفیت تصویر

 اسکن تصویر
TM Rate   

60Hz 
TM Rate   

60Hz 
TM Rate   

60Hz 
TM Rate   

60Hz 
TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
60Hz 

TM Rate   
50Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
120Hz 

TM Rate   
60Hz 

 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 کانال2.0

20W   
 کانال2.0

20W 
 کانال2.0

20W 
 کانال2.0

20W 
 دوکانال  
10+10W   

 کانال2.0
20W 

 دوکانال  
10+W10   

 کانال2.0
20W 

 کانال2.0
20W 

 کانال2.0
20W 

نوع دستیار صوتی ) کنترل با 

 صدا (

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa=Read
y 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 
- 

Google  
Assistant 

Alexa 
- Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

وای فای و اسمارت و مرورگر 

 اینترنت
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

  ThinQ ALپشتیبانی از 

 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا
ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL 

 پشتیبانی  پشتیبانی  پشتیبانی  ریموت کنترل هوشمند جادویی
Magic 

Remote 
 دارد  MR21 دارد 

Universal 
Control 

Universal 
Control 

Magic 
Remote 

 قاب کم قاب کم قاب کم بدون قاب  قاب کم بدون قاب  قاب کم قاب دار قاب دار قاب دار میزان قاب

 متوسط  متوسط  متوسط  میزان ضخامت فوق باریک
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق باریک 

 فوق العاده  
 باریک 

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 

 کمانی  دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   نوع پایه
 کمانی وسط 

Y  شکل 
 کمانی  دوشاخه ای   کمانی 

 



 

 

 ال جی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون  

 A1  PVA C1 PVB B1 G1  PVA امکانات و مدل 
NANO75 

VPA 
NANO753 

NANO80 

VPA 

NANO86 

VPA 
NANO813 NANO863 

 65-55 65-55 65-55 65-55 سایز و اینچهای موجود
50-55-65-

70-75 
75 

49-50-55-
65-75-85 

55-65 55-65 55-65 

 اندونزی اندونزی اندونزی اندونزی کشور سازنده
 -مصر 

 اندونزی
 لهستان  اندونزی اندونزی لهستان 

-لهستان
 اروپا 

 انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو

 OLED 4K OLED 4K OLED 4K OLED 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K کیفیت تصویر

 اسکن تصویر
TM Rate   

50Hz 
TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
120Hz 

TM Rate   
50Hz 

TM Rate   
60Hz 

120-TM100 
RRate 50Hz 

TM100 
RRate 
50Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
200Hz 

 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 دوکانال  
10+10W   

 کانال 2.2
40W 

 کانال 2.2
40W 

 کانال 4.2
60W 

 دوکانال  
10+W10   

 کانال 2.0
20W 

 دوکانال  
10+10W 

 دوکانال  
10+10W 

 کانال 2.0
20W 

 کانال 2.0
20W 

نوع دستیار صوتی ) کنترل با 

 صدا (

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 
- - 

Google  
Assistant 

Alexa 
- - 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

وای فای و اسمارت و مرورگر 

 اینترنت
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

  ThinQ ALپشتیبانی از 

 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا
ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL 

 ریموت کنترل هوشمند جادویی
Universal 
Control 

Universal 
Control 

 دارد 
Universal 
Control 

Universal 
Control 

Magic 
Remote 

Universal 
Control 

Universal 
Control 

Magic 
Remote 

 دارد 

 قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم بدون قاب  قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم میزان قاب

 میزان ضخامت فوق باریک
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 متوسط 

 فوق العاده  
 باریک 

 فوق باریک  باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 باریک 

 صفحه ای دوشاخه ای   نوع پایه
 پایه وسط 
 مستطیل

 کمانی  کمانی  کمانی  دوشاخه ای   دوشاخه ای   دوشاخه ای   دیواری

 



 

 

 

ال جی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون    

 NANO886 NANO883 NANO91 NANO913 NANO90 NANO95 NANO923 NANO963 QNED90 امکانات و مدل 

موجودسایز و اینچهای   65 65-75 55-65 55-65 55-65 65-75 55-65 55-75 65-86 

 اروپا  کشور سازنده
- مجارستان
 لهستان 

 اندونزی لهستان  لهستان  اندونزی اندونزی لهستان  لهستان 

 انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو

 NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 4K NANO 8K NANO 4K NANO 8K NANO 4K کیفیت تصویر

   TM Rate اسکن تصویر
120Hz 

TM Rate   
120Hz 

TM200   
RRate 
100Hz 

TM Rate   
200Hz 

TM200 
RRate 
100Hz 

TM Rate   
100Hz 

TM Rate   
120Hz 

TM Rate   
60Hz 

TM Rate   
120Hz 

 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 سال ساخت

 کانال2.0 قدرت خروجی صدا
20W 

 کانال2.0
20W   

 کانال2.0
20W   

   20Wکانال= 2.0
 کانال2.2

40W   
   40Wکانال= 40W   2.2کانال= 40W   2.2کانال= 40W   2.2کانال= 2.2

نوع دستیار صوتی ) کنترل با 

 صدا (
Google  

Assistant 
Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 
- - 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل ماهواره

وای فای و اسمارت و 

 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل مرورگر اینترنت

  ThinQ ALپشتیبانی از 

اپلیکیشن کنترل هوشمند 

 اشیا
ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL ThinQ AL 

ریموت کنترل هوشمند 

 دارد  دارد  دارد  MR21 جادویی
Universal 
Control 

Universal 
Control 

 دارد  دارد  دارد 

 قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم میزان قاب

 فوق العاده   میزان ضخامت فوق باریک
 باریک 

 فوق باریک  باریک  باریک  باریک 
 فوق العاده  

 باریک 
 باریک 

 فوق العاده  
 باریک 

 فوق العاده  
 باریک 

 دوشاخه ای   کمانی  کمانی  دوشاخه ای   دوشاخه ای   کمانی  کمانی  کمانی  کمانی  نوع پایه

 



 

 ال جیتلویزیون   راهنمایی در مورد تشخیص تقلب های بازار 

 

 «  را در میان تلویزیون های سالم و اصل ارائه می دهد » بانه دات کام همیشه کمترین قیمت 

 موارد زیر:و در اسایش بدور از سالم و اصل بخرید  0873111همین االن از ما بخرید  

 

 

 

 



  

 یفورک   یها  ونیز یدارد. تلو  4Kاست که وضوح    ی ونیزیتلو  یفورک  ونیز یتلو
 یرا ارائه م  یبه صورت عمود  کسلیپ 2160و    یافق کسلی پ  3840تعداد 

ا  برا ونیلی م  8.3)حدود    کسلی پ  زانی م  نیدهند.  بهتر  ی(  با   نیارائه  و 
 ونیزی تلو  دیآل است. شما با خر  دهیمناسب و ا   اریبس  ریتصو  نیتر  ت یفیک

 .دی نیبب  اتیو جزئ  یاصل ت یفیرا با همان ک  4K  ریتصاو  دیتوان  ی، م  یفورک

  ی ک 8  یها  ونیزی. تلوندیگو  8K  ونیز یتلوهستند ،    8Kرزولوشن    یکه دارا   ییها  ونیزیبه تلو
  ون یلیم 33دهند. تعداد   یارائه م یعمود  کسلیپ 4320و  یافق  کسلیپ 7680تعداد .     

به   اتیجزئ  نیزتریرا با ر  ریتصاو   نیو بهتر  نیتر  یشک عال   یب  ،شگری در نما  کسلیپ......     
  ی عال   اریبزرگ هم بس  یها  شگری نما  یبر رو   یحت  کسلیپ  زانیم  نیاگذارد.    یم  شینما...      

 . استآل   دهی ا یا  نهیگز یال ج  8K ونیزیتلو دی، خردیدار  یک8است. اگر منابع    رینظ یو ب

گذار   تیقابل ها  یکی Airplay یاشتراک  راه  تلو  یاز   ی ها  ونیز یاتصال 
 یهوشمند شرکت اپل است. شما م  یها ی و گوش پدهای به آ یهوشمند ال ج

ها را به   یقیها ، عکس ها و موس  لم ی، ف  وهایدیو Airplay قیاز طر  دی توان
 .دی اشتراک بگذار

High Dynamic Range  همان   ای HDR یکینامیمحدوده د  یبه معنا 
 ات یو روشن با جزئ کیتار یشود صحنه ها ی موجب م HDR .باال است 

 ار یبس ری، تصاو HDR مجهز به  یها ون یز یداده شوند. در تلو شیباال نما
 .شوند یاز کنتراست ارائه م یا گسترده ف یتر و با ط  یعیتر و طب یواقع

تلو  یبرخ  یال ج به دست   یها  ونیزیاز  را  گوگل   یصوت  یها  اریهوشمندش 
مجهز کرده است.   « Alexa » و الکسا « Google Assistant » ستنتیاس

از دستورات را با استفاده از فرمان   یاعمال برخ  تیقابل  یصوت  یارهایدست  نیا
 .کنند  یاز راه دور اعمال م یصوت یها

Simplink   است که   یال ج   یها  ونیز یاز تلو  یبرخ  یها  ت یاز قابل  یکی
را تنها   یچند رسانه ا   یدستگاه ها  ریو سا  ونیزیو کنترل تلو   میامکان تنظ

 ری و سا  ونیز یکند. با اتصال تلو  یکنترل فراهم م  موت یر کیبا استفاده از  
 شود.   یامکان فراهم م  نیا   HDMIسازگار با استفاده از کابل    یدستگاه ها

است   HDR ایپو  یاز فرمت ها  یک ی « Dolby Vision » ژنیو  یدالب
فرمت با    ن یتوسعه داده شده است. در ا  ی دالب  شگاه یکه توسط آزما

و   شتریب  اتیو صحنه به صحنه ، شاهد ارائه جزئ  میبه فر  میفر  میتنظ
 .میدقت رنگ باالتر هست

صدا است که توسط   یاز فرمت ها  یکی«    Dolby Atmosاتموس »    یدالب
و همه  ریفراگ یی صدا  یفرمت صوت نی ارائه شده است. ا   یدالب شگاه یآزما

 یشده توسط دالب  دیتول  یو سه بعد ری فراگ ی دهد. صدا  ی جانبه را ارائه م
 کند.  یم  جادیدر حال پخش را ا   ی اتموس ، حس غوطه ور شدن در محتوا 

بر   یاصل  ی صدا   ت ی و تقو  یاصل  یاز صدا  نهیپس زم  یجدا کردن صدا 
  ی فناور   نیکه مجهز به ا   ییها  ونیز یاست. تلو Clear Voice عهده

 .دهند یارائه م یبهتر  ت ی فیهستند ، صدا را با ک

 ون یز یتلو یها یفناور از جمله  « Ultra Luminance » ننسیاولترا لوم
  ن یشود. ا   یم  ریاست که موجب بهبود عمق و رنگ تصاو  یال ج   یها

نور در مناطق روشن ،   شیو افزا   کی با کاهش نور در مناطق تار  یفناور 
م بهبود  را  ا   یکنتراست  وجود  با  پس   دی توان  یم  یفناور   نیبخشد. 

 .دینیو کنتراست بهتر بب ت ی فیرا با ک ریتصاو

فناور   یکی « NanoCell » نانوسل  یفناور   در   شرفتهی پ  یها  ی از 
، در  ریتصو رینظ یب ت یفیاست که موجب ارائه ک یال ج  یها ونیزیتلو
نانوسل   یها  ونیزیتلو  یایشود. از مزا   یم nano یسر   یها  ونیزیتلو

 یخوب ، بهبود رنگ در طول موج رنگ ها  دید  هیتوان به زاو  یم  یال ج 
 .تر نسبت به اولدها اشاره کرد  بمناس متیو ق یاصل

را    ید یطلوع عصر جد  QNED Mini LED یشگرهاینما  د یبا تول  ی ال ج 
م  کیوند.  دهد  ی م  دینو   شی ها  ونیز یتلو  یبرا  ا   ی نی،  با    ید  ی ال  را  ها 

در   شروینوآورانه و پ  شگرینما  کیکوانتوم دات و نانوسل در    یها  یفناور 
فوق   ت یفیبا ک  یر ی، تصو  هایاز فناور   ی قیتلف  نیکند. ا  یم  بیصنعت ترک

 .دهد یزنده تر ارائه م یتر و رنگ ها قیعم ی مشک یالعاده با رنگ ها

OLED   مخفف عبارت Organic light emitting diode  است که به    یودید   یبه معنا
 ونی زی تلو  شگرینما  یها   یاز جمله فناور  « OLED » اولدکند.    ی نور منتشر م  کی طور ارگان

نسبت  ی رو پنل اولد با ضخامت کمتر  ن یندارد. از ا  نه یبه نور پس زم  ی از یها است که ن
  یها را خاموش م  کسلی، پ  ی نور مشک  دی تول   ی برا   دها شده اند. اول ی ها طراح  LED به

  ه ی شود. زاو  یم   دی و کنتراست خوب تول  ادیبا عمق ز   یمشک  یرو رنگ ها   نیکند ، از ا
 ون ی زی تلو یها   یاز خوب یانرژ  نی و مصرف پا ریتصاو  یبا ی ز شی نما تی ف ی، ک ی عال د ید

 .است   یاولد ال ج ی ها

webOS  یال ج  یاست که کمپان   هوشمند  یها  ونیز ی تلو  یعامل ها  ستمی از س  ی کی 
  ی هر بار با ارائه نسخه ها   یبه بعد از آن استفاده کرده است. ال ج  2013از سال  

کند. از    یرا به آن اضافه م  ی شتر ی ها و امکانات ب  یژگیعامل ، و  ستمیس  نیا  دیجد
به    عی سر  یآسان ، دسترس  استفادهتوان به    یعامل م  ستمیس  نیخوب ا  یها  یژگیو

 ی اشاره کرد. باز شدن منو به صورت نوار   یبه فروشگاه ال ج   یبرنامه ها و دسترس
 .، موجب شده تا تمام صفحه هنگام استفاده اشغال نشود شگرینما ر یدر ز  کیبار

IPS  در    یدارد. ال ج   یخوب  یایاست که مزا  شگرینما  یها  یفناور از    یکی
تلو   دیتول فناور   ش یونهایزیاکثر  مزا  IPS  یاز  از  برده.  ا   یایبهره   ن یخوب 

از   ریتصاو  دیتوان  یباال اشاره کرد. شما م  دید  هیتوان به زاو  یم  یفناور  را 
نسبت به   IPSپنل    ی. رنگ ها بر رودین ی بب  تیف یمختلف بدون افت ک  یایزوا

  گر یشوند.  ضد ضربه بودن از د  یداده م  شیبهتر نما  تی فیبا ک   TN  یپنل ها
 هستند.  IPSپنل  یاست که دارا  ییونهایز یخوب تلو یها یژگیو

Apple HomeKit  خانه هوشمندکنترل   یاست برا   یشنی کیاپل .Apple 
HomeKit  ی هوشمند خانگ  یدهد تا تمام دستگاه ها  یبه شما امکان را م 
 شنی کیاپل  نیا  قی. چراغ ها ، قفل ها و ... را از طردیکنترل کن  یرا به سادگ

 . دیکنترل کن یبه سادگ

که با معنا و مفهوم و کاربرد آن ها آشنا نبوده    د یروبر شده ا   یاز اصطالحات و واژه ها  یبا مجموعه ا  یال ج  ونیز ی تلو  دیخر در هنگام    ایآ
 . میآشنا کن یال ج ونیز یتلو د یپر کاربرد در خر  یشما را با معنا و مفهوم و کاربرد صطالحات و واژه ها می خواه یبخش م نیدر ا د؟یا

ال جی دانشنامه اصطالحات پر کاربرد تلویزیون   
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در    ریتصو  یها  یفناور از    یکی«    Pixel Dimming»    نگیمیدا   کسلیپ
 ی اجازه م   کسلیبه هر پ  Pixel Dimmingاست.   یاولد ال ج یها  ونیزیتلو

 شی رو به صفحه نما  نیخاموش شود. از ا   ایدهد تا به طور مستقل روشن  
روشن کند.   ای  ک یتار  یشتر ی را با دقت ب  ریاز تصو  یکمک کند تا مناطق خاص

 است.   ریبا کنتراست چشمگ قی دق ریجه کار ارائه تصاوینت

Full Array Dimming  توان   یاست که نور مناطق مختلف را م  یمعن  نیبه ا
شود تا   یموجب م  یفناور   نیکرد. ا   م یتنظ   شگریبه طور مستقل در سراسر نما

خود موجب بهبود   نیکند. ا  دایکاهش پ  نهیدر مناطق کم نور شدت نور پس زم
 خواهد شد.  شیدر حال نما ریکنتراست تصاو

FreeSync   ونیزیتلو  تیرفرش ر شود    یکه موجب م  ست ی ا   یفناور 
ها هماهنگ شود.  یدر حال پخش از جمله باز  یمحتوا  تیبا رفرش ر

 شوند.   یپخش م ریروان و بدون تاخ  اری رو محتوا بس ن یاز ا 

Hybrid Log-Gamma  به اختصار    ا یHLG  تمی لوگار  ب یترک  ی به معنا 
آنتن را    یاجازه پخش رو  HDR  یبه محتوا   HLG  یگاما است. فناور 

  ی است که امکان تماشا  نیدهد ا   ی انجام م  HLGکه    یدهد. کار   یم
 کند. یرا فراهم م HDR یزنده محتوا 

« موجب    ThinQ Artificial Inteligence»    وینکیت  یهوش مصنوع
را با    ونیز ی، تلو  یصوت  یارهایبا استفاده از دست  دیشود تا بتوان  یم

  ل یوسا   یبا تمام  دیتوان  یم  نی. همچندیکنترل کن  یصوت  یفرمان ها
 . دیارتباط برقرار کن  ThinQخانه هوشمند مجهز به 

AI Sound  ی ال ج   ی ها  یو   یاسمارت تهوشمند    یها  ی از فناور   یکی  
که محتوا  موس  یاست   ، اخبار  جمله  از  را    لمیف  ای   یقیدر حال پخش 

از    یم  میدهد و صدا را با توجه به نوع محتوا تنظ  یم  صیتشخ کند. 
AI Sound   م  میتنظ  یبرا گسترش  و  فرکانس  محدوده   دان یخودکار 

 شود.  ی استفاده م یصوت

A7  مرحه    4است که در    ی ال ج  یها  ونیزی در تلو  ریتصو  یپردازنده هااز    یکی
  ت ی در سه مرحله ، در نها  ریکردن تصاو  لتریکند. با ف  یم  لیو تحل  هیرا تجز  ریتصاو

 بود.  میو بلور خواه زی و بدون نو تی فیبا ک ریشاهد ارائه تصاو

A9  است که همانند    یال ج  یها  ونیزیدر تلو  ریتصو  ی پردازنده هااز    یکیA7  
  A7نسبت به    A9  ی ها  یکند. از خوب  یم   ل یو تحل  هیمرحله تجز  4را در    ریتصاو

 اشاره کرد.  ریتصاو لیو تحل هیبهتر تجز تی فیتوان به سرعت باال و ک یم

DVB-T   ال    یها   ونی زیتلو   یاست. امروزه تمام  تالی جی د  وی د یپخش و   یبرا  یاستاندارد
ها  DVB-T  یج به پخش شبکه  قادر  و  ن   یداخل   یتالی جی د   یدارند    دی به خر  ازیبدون 

 ر ی است که پخش تصاو  DVB-T  افتهینسخه بهبود    DVB-T2هستند.    ی دستگاه اضاف
  یجهان   جتالی د  وی دی پخش و  یبرا  یاستاندار   DVB-S  کند.  یبهتر را فراهم م   تیف یبا ک

ب  تا بتوان  DVB-Sبا    یال ج   ی ها   ون ی زیمدل تلو   شتر یاست. امروزه  اند    د ی همراه شده 
نسخه بهبود    DVB-S2.  دی ن یرا بب  یجهان  ی، شبکه ها  یگر ی دستگاه د  دی به خر  ازیبدون ن

 دهد.  ی را ارائه م یدرصد عملکرد بهتر  30است که  DVB-S  افته ی
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 خرید تلویزیون ال جی قیمت سری و مدل
را به دوستداران مدل های پر امکانات و متنوع پیشنهاد می کنیم. ال جی یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده لوازم  خرید تلویزیون ال جی  

شخص  صوتی و تصویری است که هر ساله مدل تلویزیونهای متنوعی را در سری ها و مدلهای متفاوتی تولید می کند. با وجود این تنوع گسترده ، هر  
ان بودجه ای که در اختیار دارد ، می تواند مناسب ترین و بهترین تلویزیون ال جی را انتخاب کند. در خرید تلویزیون ال جی یکی از  با هر نیاز و میز 

دلی  فاکتورهای پر اهمیت ، قیمت تلویزیون ال جی است. هر تی وی با توجه به سایز و همچنین امکاناتش ، قیمت متفاوتی دارد. اگر می خواهید م
با معیارهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنید ، با ادامه متن همراه شوید. در ادامه متن شما با تمامی گزینه هایی که بر روی قیمت    متناسب 

 تلویزیون ال جی تاثیر گذار است آشنا می شوید.

 کیفیت تلویزیون ال جی ؛ تصویر چشم نواز و زیبا 
ون ال جی بسیار مهم است و بر روی قیمت تلویزیون ال جی تاثیر گذار می باشد ، می توان به کیفیت  یکی از مهمترین فاکتورها که در خرید تلویزی

  8k، تلویزیون فول اچ دی ال جی ، تلویزیون ال جی اولترا اچ دی فورکی و تلویزیون ال جی  LGتصویر اشاره کرد. در میان مدل های متنوع کمپانی  
پیکسل ریزترین جزئیات را    4320×7680جمله بی نظیرترین و عالی ترین کیفیت را به نمایش می گذارد ؛  از   8Kبه چشم می خورد. کیفیت تصویر 

بیشتر مدل    نیز نمایش می دهد. ال جی جدیدًا تلویزیون هایش را با این کیفیت تصویر وارد بازار کرده تا عالقه مندان بتوانند آن را خریداری کنند.
 پیکسل را ارائه می دهد که کیفیت خوبی است. 2160×3840کی تولید و طراحی شده اند. فورکی های ال جی با کیفیت تصویر فور 

تولید می شود. معموال تی وی های سایز کوچک با این کیفیت تصویر همراه می شوند ؛    یال ج  یفول اچ د  ونیزیتلو امروزه تعداد محدودی هم از  
است ؛ چون    8kارزانتر از قیمت تلویزیون ال جی    4k  یج  ال  ونیز یتلو  متیقپیکسل برای تی وی های کوچک بسیار مناسب است.    1080×1920

  8k  ونیزی تلو  قیمتاکثر منابع تولید شده تا به امروز فورکی هستند ، پس می توان گفت که خرید تلویزیون ال جی فورکی گزینه ای مناسب است.  
دات کام در دسترس است تا بتوانید مطابق با نیاز خود ، مدل مناسب    بانه  اینترنتی  فروشگاهو قیمت تلویزیون فول اچ دی ال جی در    4Kو    یال ج

 را بخرید. 

 تکنولوژی ها ویژگی های تلویزیون ال جی 
لید و طراحی شده است. در این قسمت می خواهیم شما را با مهمترین و بهترین  با یک سری از مشخصات و ویژگی ها تو ی ال ج ون یز یمدل تلوهر 

آشنا کنیم که در خرید تلویزیون ال جی حائز اهمیت هستند. ال جی برای ارتقای کیفیت تصاویر از موتور    ی ال ج  ونی زیمشخصات تلو تکنولوژی ها و  
موجب  پردازنده تصویر بهره گرفته ؛ الجی چندین موتور پردازشگر تصویر را در مدل های متفاوت قرار داده که همگی با تجزیه و تحلیل تصاویر ،  

اشاره کرد. این دو فناوری هم به نوبه   HLGو    HDRدیگر ویژگی های مدل تلویزیون ال جی می توان به فناوری   بهبود کیفیت تصویر خواهند شد. از
هم به هماهنگی نرخ رفرش ریت با تصاویر در حال پخش کمک می   Free Syncخود بر روی بهبود کنتراست و شفافیت تصاویر تاثیر گذار هستند. 

 کند.

اشاره کرد. این ویژگی ها هم به بهبود    clear voiceو   Surroundاز جمله ویژگی ها و فناوری های صدا می توان به دالبی دیجیتال پالس ، قابلیت  
جمله ویژگی   کیفیت صدا و ارائه صدایی همه جانبه و فراگیر کمک می کنند. بهبود کیفیت رنگ ها ، بهبود زاویه دید ، مقاومت در برابر ضربه و ... از 

 تولید و طراحی شده اند.  IPSاست. بهترین مدل های تلویزیون ال جی با فناوری  IPSهای خوب فناوری 

 فناوری های نمایشگر در تلویزیون های ال جی 
  oled  ونیزی نانوسل ، تلو  یالج  ونیزی کرد ؛ تلو  میتوان به سه دسته تقس ی م شگرینما ی را از نظر فناور  یال ج  یشده توسط کمپان  دیتول ی ها ی و یت

.  تشده اس  یو طراح  دیتول  OLEDهمان    ایاولد    شگرینما  یبا فناور   یال ج   ونیزیمدل تلو   ن یآخر و    ن ی. باالتریال ج  ی د  یال ا   ون یز یو تلو  یال ج
رنگ ها و کنتراست خوب   ت ی را با وضوح باال ، شفاف ری تصاو د یتوان  یم  یال ج oled ون یز یتلو دیخر دهد. با  یرا ارائه م ری تصو یعال  تی فیاولد ها ک

 و طول عمر باال اشاره کرد.  یانرژ  نیتوان به مصرف پا یاولد م  ی ونهایز ی تلو یها ی خوب گر ی. از د دینیبب

  د یوارد بازار شده اند. با خر  nano  ی است که با سر   ی ال ج  ی شده توسط کمپان   دیخوب تول  ی مدل ها  گر یاز د  NanoCell  ی الج  ونیزی تلو  نی بهتر
  ش ی، نما  شگرینما  ی بر رو  اتیجزئ   ن یتر   قی و دق  نی زتری. ر دینیبب   شگر ینما  ی ممکن را بر رو  ر یتصاو  نی تر  ی واقع  دیتوان   ی نانوسل م  ی ال ج  ون یز یتلو

هم دارد. در فروشگاه    یتر   یبهتر و عال  ی ها  یژگیو نانوسل باشد ، اما و  led  یاز مدل ها  شتریب  دیشا  یاولد ال ج  ونیزیتلو   مت یشود. ق  یم  داده
  ی ج  ل ا  ی د  یال ا   ونی ز یتلو  دیو خر   ی ال ج  ی د  ی ال ا  ون یزی تلو  متیو اولد ، ق  نانوسل  ی ال ج  ونیزی تلو  متیقبه    دی توان   ی بانه دات کام م  ینترنتیا

 است.  نه ی گز  نی تلويزيون ال اي دي ال جي مناسب تر دی، خر دیمدل ها هست ن ی. اگر دنبال ارزانتر دیداشته باش ی دسترس
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 تلویزیون اسمارت ال جی 
  ی هوشمند باشد. کمپان   ونش یزیهست که نخواهد تلو   ی خود را در دل مردم باز کرده اند و کمتر کس  ی جا  یها امروزه به خوب  ی و   ی ت  اسمارت

امکانات استفاده کنند.   ن یمختلف هوشمند مجهز کرده اند تا کاربران بتوانند از ا  ی ها ی ها و فناور  ی ژگیرا به و ونهایز یکننده اکثر تلو د یتول یها
ها   یو یکرده اند اسمارت ت یسع ر یاخ یدر سال ها ونهایز یکنندگان تلو دیخوب است. تول یها یژگی ها و و تی از قابل  یکیعامل  ستمیس وجود

عامل    ستم یس   نی استفاده کند. ا  webosبه نام    ی عامل اختصاص  ستم یداده از س  ح ی ترج  lg  ی مجهز کنند. کمپان   یمتفاوت   ی عامل ها  ستم یرا به س
منو    webos  ی ال ج  ون یز یتلوعامل   ستمیکند. در س یساده م   اریرا بس  ماتیها و تنظ  شن یکیبه اپل  ی دارد و دسترس  ی ساده و جذاب  ی بر رابط کار

 شود تا تمام صفحه اشغال نشود. ی ظاهر م شگر ینما نیدر پا کیبار  یبه صورت نوار 

  یا  نهیهوشمند گز   ر یغ  ی ال ج  ونیزیتلو   د ی، خر  دیده   ینم  ت یاهم  ادیز   ونیزیهوشمند تلو  یها  ی ژگیکه به و  دی هست   ی از آن دسته از افراد  اگر
  ی اسمارت ال ج  ون یز یتلو  متیاست. ق  webos  یال ج   ونیزیتلو   مت یهوشمند ارزانتر از ق  ری غ  یال ج  ونیزیتلو  متیمقرون به صرفه است. ق

،    دیهست  نیآنال  یها  ی که دوست دار باز   دیهست  یاست. اما اگر از آن دسته از افراد   شتریمختلف ، ب  ی ها  یها و فناور   یژگیو   نداشت  لیبه دل
از مرورگر    نکهیا  ایو    دیخود را به تلويزيون منتقل کن  لی موبا  یها  ی گوش  یبه کابل محتوا   ازی، بدون ن   دینی بب  لمی ف  نی به صورت آنال  دیخواه  یم
،    دیدار  یاسمارت الج  ونیز یتلو  دیبه خر  لیآل هستند. اگر تما  دهیا   یا   نهیهوشمند گز  ی، مدل ها  دیبزرگ استفاده کن  شگرینما  یروبر    نترنتیا
 .دیهوشمند آشنا شو  یال ج ونی زیتلو  ی ها ت یها و قابل  یژگیبا و شتر یدر ادامه متن ب دیتوان  یم

 امکانات تلویزیون هوشمند ال جی 
  د یتوان   یاست. شما م  نترنتی ، مرورگر ا  دیداشته باش  ی به آن دسترس  دیتوان   یم   یهوشمند ال ج  ون یز یتلو  دیکه با خر  ی ژگیو  ن یو مهمتر   نیاول

  ونیز یتلو  د ی. با خردیصفحات وب مورد عالقه خود را سرچ کن   نترنت یو در مرورگر ا   د یمتصل شو  نترنت ی به ا  wifi  ی داخل  ی فا  ی با استفاده از وا
  ی « دسترس  Alexa« و الکسا »    Google Assistant»    ستنتیاز جمله گوگل اس  ی مختلف  ی صوت  یارهایبه دست  د یتوان   ی م  ی ال ج  مارتاس

 Quick. وجود منو هوشمند »  دیرا از راه دور اعمال کن  ماتیاز تنظ   ی ، برخ  یصوت  یبا استفاده از فرمان ها  دیتوان   ی رو شما م  ن ی. از ا دیداشته باش 
Menu کند.  یها را فراهم م  شنیکیبه اپل ع یسر  ی منو دسترس نی است. ا یهوشمند ال ج ی د یال ا  ی ها ونیزیتلو  ی ها ی خوب گری« از د 

. اءیکنترل هوشمند اش  یاست برا   یشنیکیاپل  ThinQ ALها است.    ی و  یآل در اسمارت ت  دهیا  یها  نهی از گز  یک ی  زی ن   ThinQ ALاز    ی بان یپشت
  ت ی توان به قابل  یهوشمند م  یها  یاست. از جمله اشتراک گذار   ی الج  یو  یاسمارت ت   یها  ی ژگیو  گر یهوشمند از د   یاشتراک گذار   تیقابل

اپل خود را    یها  ی تبلت ها و گوش  د یتوان   ی پس شما م  ن یاشاره کرد. از ا   MobileTVOn  ق ی از طر  ل یو اتصال موبا  Airplay 2  ی اشتراک گذار 
و    ی هوشمند ال ج  ون یزیتلو   مت یشک ق   ی خوب ، ب  ی ها  ت ی امکانات و قابل  نی ا  ی. وجود تمامدیبه تلويزيون متصل کن  Airplayبا استفاده از  

 کند.  ی م ه یتوج ی به خوب ااسمارت ر یال ج  ون یز یتلو متیق

 سایز تلویزیون ال جی ؛ یکی از مهمترین فاکتورها در خريد
LG و    نی خود ، بهتر  از یکند تا هر کاربر بتواند با توجه به ن  ی و طراح دیتول  یمختلف  ی زهای را در سا انواع مدل تلویزیون ال جی کرده است  ی سع

، انتخاب    د یرا در آن قرار ده  ی و  ی ت  د یخواه  یکه م  ی طیمتناسب با مح  د یشک با  ی ب  ی ال ج  ون یزیکند. ابعاد تلو   ی دار یمدل را خر  ن یمناسب تر 
سالن    ی شده است. اگر برا   ی و طراح  دیتول  نچی ا   86و    نچ یا   82،    نچ ی ا  75،    نچی ا  70،    نچ ی ا  65  ی زهای در سا  ی ال ج   ون یزی تلو  ن یزرگتربشود.  

  ی مدل ها  انیدر م  زی ن   نچ یا   49و    نچ یا   55،    نچی ا  60مناسب هستند.    ی ا  نهیگز  زهای سا  نی ، ا  دیدار  یال ج  ونیز یتلو  دیبه خر  ازیبزرگ ن   یها
  ون یز یتلو ن یهستند. کوچکتر ی الج ی ونهایزیتلو ن ی و پر طرفدارتر ن یجز پرفروش تر متوسط   یزهایسا ن یخورد. ا ی به چشم م ی ال ج ون یز یتلو

 مناسب هستند. ی ا  نهیاتاق خواب و دفتر کار گز  ی موجود است که برا  نچی ا  43و   نچ یا  32هم در اندازه   یال ج

 تلويزيون الجی منحنی 
مختلف    یها و امکانات و البته طراح  یژگ یرا با و  ی ادیز  یکرده مدل ها  یمتفاوت افراد ، سع  یها  قه ی احترام گذاشتن به سل یبرا یال ج  یکمپان 

دارند.    ینوع طراح نی به ا  یادیاز افراد عالقه ز  ی کند. برخ  دیتول زیرا ن  یمنحن  یکرده مدل ها   ی سع  ی ال ج  ی کند. در بحث طراح  ی و طراح  دیتول
  یهستند. ول  لی دارند و شک  یی بایز   ی طراح  ی منحن  ی دارد. مدل ها  ی بیو معا  ای خت مزا صفحه ت   ی به نسبت مدل ها  یال ج  دهیخم  ون یز یتلو

 شوند. ی نصب م  وارید ی صفحه تخت راحت تر بر رو  یتلويزيون ها
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نمایش می  زاویه دید تلویزیون های منحنی به واسطه این انحنا ، کمی محدودتر است. تلویزیون های خمیده محدوده گسترده تری را به  
اینچ صفحه تخت مقایسه کنیم ، مدل خمیده بزرگ تر است ، از این رو    65اینچ را تخت کنیم و با یک مدل    65گذارند. اگر تلویزیون خمیده  

  محدوده گسترده تری را به نمایش می گذارد. اگر عالقه مند به خرید تلویزیون خمیده ال جی هستید ، با مقایسه قیمت تلویزیون منحنی ال 
 جی ، بهترین و مناسب ترین مدل را انتخاب کنید.

 سری تلويزيون الجی 
  ون یزیمدل تلو   ن یبهترهای متنوعی تولید و طراحی شده است ؛ سری باال رده ، میان رده و پاین رده. باالرده ها جزء  تلویزیون ال جی در سری  

هستند که با نوین ترین و جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا تولید و طراحی شده اند. اگر از آن دسته از افرادی هستید که دوست    ی ال ج
از کمپانی مدل های باال رده هستند که در اینچ    9دارید از جدیدترین فناوری ها و امکانات استفاده کنید ، مدل های باال رده را بخرید. سری  

فی در دسترس است. اما اگر از آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید تلویزیونی با امکانات خوب و قیمت مناسب را خریداری  های مختل
از کمپانی ال جی مدل های میان رده هستند که در کنار امکانات    8و سری    7کنید ، سراغ مدل های میان رده بروید. تلویزیون ال جی سری  

 قیمت مناسبی دارند. خوب و قابل توجه ، 

مدل های پاین    6و سری    5اگر هم می خواهید ارزانترین تلویزیون ال جی را خریداری کنید ، پاین رده ها گزینه ای ایده آل هستند. سری  
کام می توانید  رده هستند که امکانات کمتری دارند و قیمت تلویزیون ال جی ارزان تری نسبت به سایر سری ها دارند. در فروشگاه بانه دات  

دسترسی داشته   2022و  2021 ی ال ج ون یزی تلو  ن یدتر یو ... همچنین جد  7، سری   8، سری  9به بهترین مدل های تلویزیون ال جی سری 
مدل های    2021باشید و مدل مناسب را انتخاب کنید. ال جی هر ساله مدل تلویزیونهایش را با پیشوندهای متفاوت تولید می کند. در سال  

م  میالدی است. پس در هنگا 2019به سال ساخت مربوط  Mو حرف    2020مربوط به سال ساخت   Nتولید کرد. حرف  Pجدید را با پسوند  
 خرید تلویزیون ال جی به این پیشوندها دقت کنید.

 قیمت تلویزیون ال جی 
ه  مشخصات ، ویژگی ها و قابلیت ها و البته مدل و سری تلویزیون ال جی بر روی قیمت تلویزیون الجی تاثیر گذار است. از این رو الزم است ک 

د تا بتوانید مناسب ترین را انتخاب کنید. اگر انتخاب مدل مناسب در میان  قبل از خرید تلویزیون ال جی ، ابتدا نیازهای خود را شناسایی کنی
این همه مدل برایتان سخت است ، از قابلیت مقایسه مدل های متنوع سایت بانه دات کام کمک بگیرید. نقد و بررسی تخصصی و مزایای و  

 متنوع به شما در انتخابی هوشمندانه بسیار کمک می کند.معایب مدل های 

و قیمت روز تلویزیون    2022  یال ج  ونیز یتلوو قیمت انواع    2021جدید    یال ج  ونیزیتلو   مت یق  ستیل،    2020قیمت تلویزیون ال جی مدل  
ال جی در دسترس شما قرار گرفته. فروش تلویزیون ال جی در بانه دات کام با سرویس ها و خدمات ویژه ای همراه است. تضمین اصالت کاال  

مله سرویس های خوب بانه دات کام  روز ، ارسال سریع و پرداخت درب منزل از ج  7، ضمانت سالم بودن محصول ، امکان بازگشت کاال تا  
 خود را خریداری کنید.است. از این رو شما می توانید با خیالی آسوده محصوالت مورد نظر 

 جمع بندی
خرید    تا اینجای متن با تمامی گزینه ها و فاکتورهای پر اهمیت که در هنگام خرید تلویزیون ال جی باید به آن توجه کنید ، آشنا شدید. قبل از 

د  را بخرید. پس از آن با خواندن نق  LG TVتلویزیون ال جی حتما سعی کنید نیازهای خود را شناسایی کنید تا بتوانید مناسب ترین و بهترین  
 و بررسی مدل های مختلف و مقایسه آن ها با هم ، مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین تی وی را انتخاب کنید.
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 ر یتصو   تیفیک 4k متیق یالج ونیزیتلو   تیفیک  یال ج ونیز یمدل تلو نیبهتر
  ونیزی تلو  ن یکند بهتر   ی م  ی هر ساله سع  ی. الجدیکن  دا یپ  ی نترنتی در فروشگاه ا  د یتوان   ی را م  نچی ا  49  65  نچ یا  55  ی ال ج  ونیزی مدل تلو  نی بهتر
کنند. شما به    یدار یمناسب خود را خر  زیو ... را وارد بازار کند تا کاربران بتوانند سا نچ یا  55  نچی ا  43 ی الج ونی زی تلو نی ، بهتر ی ال ج  نچی ا  32

.  دیدار  ی دسترس  oledاولد   نچی ا ۵۵  ونیز یتلو  ن یبهتر  متیو ق  ینانوسل ال ج ونیزیتلو   ن یو بهتر  یال ج ید  ی مدل ال ا  ن یبهتر   مت یق  ستیل
 کند. ی ساده تر م اری شما بس ی را برا دیمختلف، انتخاب و خر  ی مدلها سهیامکان مقا

در   ی اچ د ا یو   ی اچ د، فول super 4k ی ال ج  ونیزی کند. تلو ی م  نی تع ش یو نوع صفحه نما  ر یتصو  ی ها یرا فناور  ی ال ج ون یزیتلو  ت یفیک
  ونیزی و تلو  نچی ا   4k 43  ی ال ج  ون یز یو تلو  نچی ا  49  یال ج  4k  ونیزیدارند. تلو  یمتفاوت  ی ها  کسلیبازار موجود است که هر کدام تعداد پ

همراه شده    کسلیپ  1080×    1920 یفول اچ د  نچی ا ۴۹ یال ج ونیزیشده اند. مدل تلو دیتول  کسلیپ   2160×   3840با   4k  یال ج  نچی ا 55
با    8k  نچ یا   55  ی ال ج  ون یز یتلو  ت ی فیاست. ک  ی عال  اریها بس  لم ی و ف  ر یتصاو  دن ید  ی است که برا   8k  ر ی تصو  ت یف یک  ن یو بهتر   ن ی است. باالتر

 و اندازه با هم متفاوت است.   ر یتصو  تی فیبا توجه به ک  یالج ی و  یت  متیشک ق  یشده است. ب دیتول  کسلیپ  4320×  7680

 

 ی الج  ونیزیتلو نیبهتر  یسر
  ن ی ها هم از ا  Lg tvکند.    یو طراح  دیتول  یکرده محصوالت خود را با تنوع گسترده ا  یاست که سع  ییاز آن دسته از شرکت ها  LG  یکمپان 

مدل    ن یبهتر  7 ی سر   6  ی سر   ی ال ج  ون یز یتلو ی مدل ها  ن ی در بازار موجود هستند. بهتر  ی متنوع  ی ها  ی نبوده و در مدلها و سر   ی قاعده مستثن
  د، یکن نه یهز  ادیز د یخواه یو نم دیاصل کره را دار   ی ال ج  ون یزی تلو دیدر بازار موجود هستند. اگر قصد خر  9 ی و سر  8 ی سر  ی ال ج ون یز یتلو

 . دی رده برو  نیپا ی ها ی سراغ سر 

رده    ان یم  یها  یسر   د،یهم داشته باشد را بخر   ی که امکانات خوب  2021  یال ج  ونیزیتلو   ن یبهتر   دیدار  لیمناسب، تما  مت یاگر در کنار ق  یول
  یها یتکنولوژ   نی و بروزتر ن یدتر یبا جد یال ج ون یزی نوع تلو  نی بهتر دیبه خر  ل یکه تما دیهست ی. اگر هم از آن دسته از افراد دیرا انتخاب کن

 آل هستند.  دهیا  یا  نه ی باالرده ها گز د،یدار ایروز دن

 

 2021و  2022 یال ج یها ونیزیتلو  نیمشخصات بهتر 
با توجه به    دیتا بتوان  دیباش  ی و ... دسترس  نچی ا  ۶۵  یالج  ون یز یتلو  نی بهتر  نچیا   ۵۵   یال ج  ونیزیمدل تلو   نی بهتر   ستیبه ل  دیتوان   یم  شما

دارند. از   یمتفاوت  یمتهایدارند و ق  یخاص یها تی ها و امکانات و قابل یژگیو مدل و ی. هر سر دیکن یدار یاندازه را خر ن یخود، مناسب تر  از ین 
  ت یفی. بهترين مدل تلويزيون ال جي معموال با کدیمختلف آشنا شو  ی، حتما با امکانات و مشخصات مدل ها  دیرو الزم است قبل از خر   ن یا

ها به   ی و یمدل ت  ر،ی تصو یعال ت ی فیدر کنار ک ن یشده است. همچن  ی و طراح دیتول 8kو  4k ی ال ج ونیزیتلو  تی فیهمان ک ای ی فورک ر یتصو
و پر وضوح    بای ز  اریبس  ری و ... مجهز شده اند تا تصاو  hdr   ،HLG  ر،ی از جمله موتور پردازشگر تصو  ری مختلف تصو  ی ها  یفناور ها و    یتکنولوژ 

 داده شود. ش ینما

 



  نیو بهتر   lg  ون یز یتلو  نیدهند. بهتر   یرا ارائه م  یعال  تی فیهستند که ک  یک 8فورکا و    یمدل ها  یباز   ی برا  یال ج  ونیزیمدل تلو   نی بهتر 
  یشوند. مدل ها  ی م  می تقس  oledو اولد    nanocell، نانوسل    led tv  ید  ی به سه دسته ال ا  شی صفحه نما  یبا توجه به فناور   یالج  ون یز یتلو

  ش یصفحه نما  ی دهند. فناور   ی ارائه م  ی انرژ   نی و کنتراست خوب و مصرف پا  یی را در کنار روشنا  ی ال ج  ون یزی تلو  ر یتصو  تی فیک  ن ی اولد باالتر
را دارند.    متی ق  ن یبرخوردار هستند و ارزانتر   ی خوب  تی فیهم از ک  ید   یال ا   ی گذارد. مدل ها  ی م  ش یرا به نما  ی ناب  ی نانو سل هم رنگ ها

  ر یهمه جانبه فراگ  یصدا  ت ی، قابل  تالی جید  ی، دالب  Free Sync  ری تصاو  می ضبط ، بهبود دهنده سرعت فر  تی ، قابل   تالیجید   ونریو ت  رندهیگ
 است.  یال ج ید  ی ال ا ن یبهتر  ی ها ی ژگیو گر یو ... از د  Surroundچند جهته  

 

 اسمارت  یال ج ید  یال ا  ونیزیتلو نیبهتر یها یژگیو
هوشمند با   یمدل ها  یالج ونیزیتلو  نی همراه شده است. بهتر نترنتی اتصال به ا تی هوشمند با قابل یال ج ی د یال ا  ونیزی مدل تلو نی بهتر

ساده تر کرده است. بهترين تلويزيون ال    اریها را بس  شن یکیو برنامه ها و اپل  مات یبه تنظ  یهمراه شده اند که دسترس  webosعامل    ستمیس
  یجهت دسترس  Quick Menuتوان به منو هوشمند    ی همراه شده است. از جمله م  ی خوب  ی ها  ی ژگی ها و و  ت ی اسمارت با قابل  دل جي بانه م

  یارهایاسمارت با دست  یال ج  یونهایز یتلو  ن ی اشاره کرد. بهتر  ThinQ AL  ای کنترل هوشمند اش  شنیکیاز اپل  یبان یبه برنامه ها و پشت   عیسر
  Alexaو الکسا    Google Assistant  ستنت ی توان به گوگل اس  ی م  ی صوت  ی ارهایشده اند. از جمله دست  اهجهت کنترل با صدا همر   ی صوت

 اشاره کرد. 

  نی به کابل در بهتر  از یاتصال بدون ن   ی ، بلوتوث و ... از راها  MobileTVOn  ق ی از طر  ل ی، اتصال موبا  Airplay 2با    م یسیب  یگذار   اشتراک 
ق  نچی ا  55  ی ال ج  ون یز یتلو تلو  نی بهتر  مت یاست.  ق   2021  ی ال ج  ونیز یمدل    ن یبهتر  مت یو ق  2022  نچ یا   ۵۵   ون یزیتلو   ن یبهتر   مت یو 
  یمدلها  د،یبه امکانات هوشمند ندار  یاز یرو اگر ن   نیتواند متفاوت باشد. از ا   یها م   ی ژگیو  ری به امکانات هوشمند و سا  توجه با    یال ج  ونیز یتلو

 متنوعش در بازار موجود است. یاست که مدلها  یال ج ون یز یمارک تلو ن ی. بهتردیکن یدار یهوشمند را خر  ریغ

 

 ی و فورک 8k یال ج ونیزیتلو  متیق
  یال ج  ون یزیتلو  مت یو ق  نچ ی ا  49  ی ال ج  oled  ون یزی تلو  مت ی، ق4k lg  نچ یا  ۴۹  ی ال ج  ون یز یتلو  مت ی، ق4k  نچ ی ا  ۵۵   ی ال ج  ون یزی تلو  متیق

  ی. برا دیکن  سهی را مقا  4k  یال ج  نچیا   55  ونیزی تلو  مت یق  نچی ا  4k 49  یال ج  ونیز یتلو  متیق  دیتوان   ی. مستندی نانوسل با هم برابر ن   49
  سهیآن ها را مقا  ی فول اچ د  یال ج  ون یز یتلو  ت ی فیک  ایو    8k  ی الج  ون یز یتلو  نی ، بهتر  4k  ی ال ج  ونیزی تلو  دی خر  نچ،ی ا  49  نوسل مدل نا   د یخر
 .دیکن

 
 

 



 

 سامسونگ؟  ایبهتر است  یال ج ونیزیتلو   تیفیک
  ت ی فی. کدیکن  ی و سامسونگ با هم بررس  یال ج   ون یز یمدل تلو  ن یرا در بهتر   ش یو نوع صفحه نما  ی ر یتصو  ت ی فیک  ر، یتصو   ی ها  یتکنولوژ 

  ی نداشته باشند. تفاوت آن ها در مدل ها و سر   ی تفاوت چندان   د یو مجارستان شا  یساخت مصر، اسلواک  ،یساخت اندونز   یال ج   ون یز یتلو
اولترا   ی ال ج  ونیزی تلو  9  یو سر  8  ی، سر  7 ی موجود است. معموال سر  6 یو سر  5 ی در سر  یفول اچ د  نچی ا ۳۲  ی ال ج  ونیزیها است. تلو 

 Dolby) ژن یو  ی ، دالبHDR ی (، فناور α7 Gen) ر یتوان به پردازنده تصو یم 4k ی الج ی و ی هستند. امکانات ت  super uhd 4kفورکا   یاچ د
Vision)  ،HLG   ی ال ج  ون یز یتلو  ری تصو  تی فیارتقا ک  تی قابل  ها  یژگیو  گری اشاره کرد. از د  (Upscaler دا ،)کی نامی  ( کالرDynamic Color  ،)

 اشاره کرد.  Direct LEDو   Real 4K IPS ر، یاسکن تصو 

 

 ر یتصو تی فیک یها یفناور
HDR باال است. با استفاده از  یکی نامیمحدوده د  ی به معناHDR ری تصاو ات یجزئ ک، یتار ی صحنه ها  ن یروشن و همچن اریبس  ی در صحنه ها  

  م یفر   می با تنظ  ژنیو  یساخته شده است. دالب Dlby Labsاست که توسط   hdr  یفرمت اختصاص  کی Dolby Visionشود.   یداده م ش ینما
تضاد نور روشن کاربرد    ت یشفاف  شیافزا   ی برا  HLG  ی گذارد. فناور   یم  شیرا به نما  یتر   یواقع  یشتر و رنگ هایب  اتیصحنه، جزئ  م یبه فر

و بهتر از آن چه که    باتریز   اریرا بس  ی ال ج  led  ون یز یتلو  ت یفیک  لم، ی ف  ی هم بدون توجه به منبع اصل  ی ر یتصو  ت یفیک   یارتقا  ت یدارد. قابل
تر    یعی زنده تر و طب  اریبس   شیشود رنگ ها هنگام نما  یموجب م  یالج  ونیزی تلو  ن یدر بهتر  Dynamic Colorگذارد.    یم  شی هست، به نما

 موجود هستند.  یال ج ون یز یمدل تلو ن یها در بهتر   یفناور   نی ا  یشوند. تمام دهید

شد. اما در مدل   یداده م شی نما ت یفیک یاکشن تار و ب یها لمی و ف ی ورزش یپرتحرک مانند صحنه ها  ریتصاو یمیقد یها ونیزیمدل تلو در
از مدل    ی. برخدیآن لذت ببر   دن یشود تا شما از د  یگذاشته م  شیبه نما  یواضح و بدون تار   ریباال، تصاو  ریبه واسطه اسکن تصو  دیجد  یها
گسترده و کم    د ید  ه ی زاو  ، یانرژ   ن یتوان به مصرف پا  یم   IPSها و مشخصات خوب پنل    ی ژگیشده اند. از و   ی طراح  IPS  پنل با    یالج  یها

 گذار است. ر یتاث 4k  یال ج  55  ونیزی تلو مت یق ی بودن بر رو IPSشک  یاشاره کرد. ب   یورود ر یشدن تاخ

 

 ریتصو  تیفی موثر در ک امکانات
پر جنب و جوش   ی رنگ ها شی گسترده تر، بهبود رنگ و کنتراست و نما دید ه ی موجب زاو  یالج  ونیزی تلو ن یدر مدل بهتر  nanoCell نانوسل 

رنگ ها را واضح تر    یدهند. در حالت کل  شی تر نما  ق یرا عم  یمشک  یتوانند رنگ ها  ی( مید  یاولد )او ال ا   ی شود. مدل ها  یتر م  یعیو طب
  ون یز یتلو  یایاز جمله مزا   شتر یگسترده و کنتراست رنگ ب  دید  ه ی زاو  ن،یوزن پا  با،یخوب، ظاهر ز   ر ی بودن، وضوح تصو  کیباردهند.    یم  ش ینما

lg oled .است 

اولد    ون یز یتلو دیو خر   4k نچ یا   55 ی ال ج ونی ز یتلو  د یاز کاربران در هنگام خر یاست که برخ  یموضوعات  گر یاز د  ر ی و نسبت تصو  ر یتصو   حالت
و تلويزيون اولد    4k  ی ال ج  نچ ی ا ۴۹  ون یز ی، تلو  یال ج  led  ون یزی تلو  ت ی فیدهند. ک  یم   ت یبه آن اهم  ی فور ک ی ال ج  ی د  ی ال ا مت یق  ی ال ج

  ی ال ج  ونیزی تلو  تی فیک  دیتوان   یبا هم متفاوت هستند. م  nanocell  یالج  ونیز ینانوسل تلو  یکه تکنولوژ   ییبا مدل ها  شمندال جي هو
در    ر یو حالت تصو   ی ال ج  ون یزی تلو  ر یتصو  ماتی. تنظدیرا از فروشگاه بخر   نچی ا  75و    نچ یا   65  نچ، یا   60  نچ،ی ا  43  نچ،ی ا  ۵۵ اسمارت    ی فورک
 .دیها بهره مند شو ی ژگیو ن یاز ا   دیتوان  یم  ی ال ج  ونیزیمدل تلو   نی بهتر دی . با خر دیدرست کن ر یتصو  می تنظ قسمت در  دیتوان  یرا م  ر یتصو


