
 

 ؛ 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 

 32T5300 208$ گتلویزیون سامسون  32AD690 208$ گتلویزیون سامسون  32AD590 208$ گتلویزیون سامسون 

 43N5000 296$ گتلویزیون سامسون  40T5300 284$ گتلویزیون سامسون  32N5000 210$ گتلویزیون سامسون 

 43AU7000 371$ گتلویزیون سامسون  43T5300 302$ گتلویزیون سامسون  43TU7002 378$ گتلویزیون سامسون 

 50AU7000 437$ گتلویزیون سامسون  50AU8000 473$ گتلویزیون سامسون  43AU8000 424$ گتلویزیون سامسون 

 55RU7300 523$ گتلویزیون سامسون  50Q60 582$ گتلویزیون سامسون  50TU8500 483$ گتلویزیون سامسون 

 55Q60T 638$ گتلویزیون سامسون  55TU7000 493$ گتلویزیون سامسون  55AU7000 493$ گتلویزیون سامسون 

 55Q70R 743$ گتلویزیون سامسون  55TU8500 574$ گتلویزیون سامسون  55TU8500 552$ گتلویزیون سامسون 

 55Q60R 628$ گتلویزیون سامسون  55Q70T 723$ گتلویزیون سامسون  55AU9000 595$ گتلویزیون سامسون 

 55AU8000 539$ گتلویزیون سامسون  55Q80A 986$ گتلویزیون سامسون  55Q60A 667$ گتلویزیون سامسون 

 $ 55Q700T 1118 گتلویزیون سامسون  55LS03T 921$ گسامسون تلویزیون   55Q70A 773$ گتلویزیون سامسون 

 58TU7000 572$ گتلویزیون سامسون  58AU7000 566$ گتلویزیون سامسون  $ 65Q70A 1069 گتلویزیون سامسون 

 5TU70006 651$ گتلویزیون سامسون  65MU7000 713$ گتلویزیون سامسون  $ 65Q80A 1184 گتلویزیون سامسون 

 $ 65Q90T 1266 گتلویزیون سامسون  65AU7000 657$ گتلویزیون سامسون  65RU7300 710$ گتلویزیون سامسون 

 65AU7100 690$ گتلویزیون سامسون  65RU7400 756$ گتلویزیون سامسون  65TU8100 756$ گتلویزیون سامسون 

 65TU8000 690$ گتلویزیون سامسون  065TU830 723$ گتلویزیون سامسون  65AU9000 835$ گتلویزیون سامسون 

 $ 65Q70T 1052 گتلویزیون سامسون  65AU8000 773$ گتلویزیون سامسون  65Q60A 881$ گلویزیون سامسون ت

 $ 75TU8000 1154 گتلویزیون سامسون  $ 70Q60A 1168 گتلویزیون سامسون  65AU9000 835$ گتلویزیون سامسون 

 $ 75Q70T 1315 گتلویزیون سامسون  $ 75Q60A 1523 گتلویزیون سامسون  $ 75AU7000 1101 گتلویزیون سامسون 

 $ 75AU7172 1052 گتلویزیون سامسون  $ 75AU8072 1118 گتلویزیون سامسون  $ 75AU8000 1151 گتلویزیون سامسون 

 $ 85AU8000 1720 گتلویزیون سامسون  $ 82TU8000 1812 گتلویزیون سامسون  $ 75Q70A 1694 گتلویزیون سامسون 

 $ 85AU7172 1826 گتلویزیون سامسون  $ 85Q60A 2302 گتلویزیون سامسون  $ 85Q70A 2631 گتلویزیون سامسون 

  

    

 قیمت تلویزیون سامسون گ و خرید 
   

https://baneeh.com/samsung-32ad590-led-smart-full-hd-tv-wifi-20w
https://baneeh.com/samsung-32ad590-led-smart-full-hd-tv-wifi-20w
https://baneeh.com/samsung-32ad590-led-smart-full-hd-tv-wifi-20w
https://baneeh.com/samsung-32ad690-full-hd-smart-hub-led-hotel-tv
https://baneeh.com/samsung-32ad690-full-hd-smart-hub-led-hotel-tv
https://baneeh.com/samsung-32ad690-full-hd-smart-hub-led-hotel-tv
https://baneeh.com/samsung-32t5300-full-hd-led-tv-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/samsung-32t5300-full-hd-led-tv-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/samsung-32t5300-full-hd-led-tv-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/samsung-led-32-inch-hd-32n5000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-32-inch-hd-32n5000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-32-inch-hd-32n5000-tv
https://baneeh.com/samsung-40t5300-led-smart-full-hd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-40t5300-led-smart-full-hd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-40t5300-led-smart-full-hd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-led-43-inch-43n5000-full-hd-tv
https://baneeh.com/samsung-led-43-inch-43n5000-full-hd-tv
https://baneeh.com/samsung-led-43-inch-43n5000-full-hd-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43-inch-43tu7002-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43-inch-43tu7002-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43-inch-43tu7002-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-full-hd-43t5300-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-full-hd-43t5300-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-full-hd-43t5300-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-4k-43au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-4k-43au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-43inch-4k-43au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-43au8000-crystal-uhd-4k-smart-tv/
https://baneeh.com/samsung-43au8000-crystal-uhd-4k-smart-tv/
https://baneeh.com/samsung-43au8000-crystal-uhd-4k-smart-tv/
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50-inch-4k-50au8000-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50-inch-4k-50au8000-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50-inch-4k-50au8000-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50inch-4k-50au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50inch-4k-50au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-50inch-4k-50au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-50tu8500-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-tv
https://baneeh.com/samsung-50tu8500-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-tv
https://baneeh.com/samsung-50tu8500-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-tv
https://baneeh.com/samsung-50q60t-qled-smart-4k-50-inch-system-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-50q60t-qled-smart-4k-50-inch-system-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-50q60t-qled-smart-4k-50-inch-system-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55-inch-55ru7300-4k-hdr-tv/
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55-inch-55ru7300-4k-hdr-tv/
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55-inch-55ru7300-4k-hdr-tv/
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au7000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au7000-tv
https://baneeh.com/55tu7000-samsung-smart-led-tv-uhd-4k-crystal-hdr-10-tizen
https://baneeh.com/55tu7000-samsung-smart-led-tv-uhd-4k-crystal-hdr-10-tizen
https://baneeh.com/55tu7000-samsung-smart-led-tv-uhd-4k-crystal-hdr-10-tizen
https://baneeh.com/samsung-55q60t-6-series-qled-4k-smart
https://baneeh.com/samsung-55q60t-6-series-qled-4k-smart
https://baneeh.com/samsung-55q60t-6-series-qled-4k-smart
https://baneeh.com/samsung-55tu8300-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-curved-tv
https://baneeh.com/samsung-55tu8300-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-curved-tv
https://baneeh.com/samsung-55tu8300-crystal-ultra-hd-4k-smart-led-hdr10-curved-tv
https://baneeh.com/samsung-55tu8500-tv-crystal-uhd-4k-smart-series8-tv
https://baneeh.com/samsung-55tu8500-tv-crystal-uhd-4k-smart-series8-tv
https://baneeh.com/samsung-55tu8500-tv-crystal-uhd-4k-smart-series8-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q70r-4k-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q70r-4k-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q70r-4k-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-55inch-4k-55au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70t-7-series-qled-4k-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70t-7-series-qled-4k-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70t-7-series-qled-4k-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60r-qled-4k-uhd-smart-hub-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60r-qled-4k-uhd-smart-hub-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60r-qled-4k-uhd-smart-hub-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60a-smart-qled-4k-smart-55-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60a-smart-qled-4k-smart-55-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-55q60a-smart-qled-4k-smart-55-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55inch-4k-55q80a-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55inch-4k-55q80a-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55inch-4k-55q80a-tv
https://baneeh.com/samsung-55au8000-crystal-4k-uhd-smart-55inch-tv
https://baneeh.com/samsung-55au8000-crystal-4k-uhd-smart-55inch-tv
https://baneeh.com/samsung-55au8000-crystal-4k-uhd-smart-55inch-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-55q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-55ls03t-qled-4k-smart-tv-quantum-hdr-10-tizentm-wifi-bt4-2-bixby-smartthings/
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q700t-8k-hdr10-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q700t-8k-hdr10-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-qled-smart-55-inch-55q700t-8k-hdr10-hlg-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-58au7000-uhd-4k-smart-tv-2021
https://baneeh.com/samsung-58au7000-uhd-4k-smart-tv-2021
https://baneeh.com/samsung-58au7000-uhd-4k-smart-tv-2021
https://baneeh.com/samsung-58tu7000-7-series-crystal-uhd-4k-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-58tu7000-7-series-crystal-uhd-4k-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-58tu7000-7-series-crystal-uhd-4k-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65q80a-qled-4k-hdr-tizen-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65q80a-qled-4k-hdr-tizen-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65q80a-qled-4k-hdr-tizen-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65mu7000-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65mu7000-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65mu7000-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/65tu7000-samsung-crystal-uhd-hdr-4k-tv-smartthings-tizentm-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/65tu7000-samsung-crystal-uhd-hdr-4k-tv-smartthings-tizentm-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/65tu7000-samsung-crystal-uhd-hdr-4k-tv-smartthings-tizentm-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/samsung-65ru7300u-curved-smart-4k-uhd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-65ru7300u-curved-smart-4k-uhd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-65ru7300u-curved-smart-4k-uhd-led-tv
https://baneeh.com/samsung-65au7000-led-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65au7000-led-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65au7000-led-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/65q90t-samsung-tv-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/65q90t-samsung-tv-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/65q90t-samsung-tv-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65tu8100-4k-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65tu8100-4k-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65-inch-65tu8100-4k-tv
https://baneeh.com/65ru7400-samsung-tv-crystal-uhd-smart-dolby-hdr-mirroring-20w
https://baneeh.com/65ru7400-samsung-tv-crystal-uhd-smart-dolby-hdr-mirroring-20w
https://baneeh.com/65ru7400-samsung-tv-crystal-uhd-smart-dolby-hdr-mirroring-20w
https://baneeh.com/samsung-65au7100-uhd-4k-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65au7100-uhd-4k-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-65au7100-uhd-4k-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-65tu8300-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr10-bixby-tizen-2020
https://baneeh.com/samsung-65tu8300-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr10-bixby-tizen-2020
https://baneeh.com/samsung-65tu8300-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr10-bixby-tizen-2020
https://baneeh.com/65tu8000-samsung-crystal-uhd-4k-tv-hdr-10-smart-tizentm-bixby-smartthings-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/65tu8000-samsung-crystal-uhd-4k-tv-hdr-10-smart-tizentm-bixby-smartthings-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/65tu8000-samsung-crystal-uhd-4k-tv-hdr-10-smart-tizentm-bixby-smartthings-wifi-bt4-2
https://baneeh.com/samsung-65q60a-smart-qled-4k-smart-65-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65au8000u-crystal-4k-uhd-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65au8000u-crystal-4k-uhd-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65au8000u-crystal-4k-uhd-smart-65inch-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70t-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70t-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-65q70t-qled-4k-uhd-hdr-smart-tizen-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-65inch-4k-65au9000u-tv
https://baneeh.com/70q60a-samsung-tv-quantum-4k-hdr-uhd-tizentm-smartthings-wi-fi-bt5-2
https://baneeh.com/70q60a-samsung-tv-quantum-4k-hdr-uhd-tizentm-smartthings-wi-fi-bt5-2
https://baneeh.com/70q60a-samsung-tv-quantum-4k-hdr-uhd-tizentm-smartthings-wi-fi-bt5-2
https://baneeh.com/samsung-75tu8000-crystal-uhd-4k-smart-led-tv
https://baneeh.com/samsung-75tu8000-crystal-uhd-4k-smart-led-tv
https://baneeh.com/samsung-75tu8000-crystal-uhd-4k-smart-led-tv
https://baneeh.com/75au7000-samsung-led-tv-uhd-4k-smart-hdr-10-crystal-tizentm-bt4-2-2021
https://baneeh.com/75au7000-samsung-led-tv-uhd-4k-smart-hdr-10-crystal-tizentm-bt4-2-2021
https://baneeh.com/75au7000-samsung-led-tv-uhd-4k-smart-hdr-10-crystal-tizentm-bt4-2-2021
https://baneeh.com/samsung-75q60a-smart-qled-4k-smart-75-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-75q60a-smart-qled-4k-smart-75-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-75q60a-smart-qled-4k-smart-75-inch-tv
https://baneeh.com/75q70t-samsung-qled-quantum-hdr-4k-smart-tv-20w-tizen-wi-fi
https://baneeh.com/75q70t-samsung-qled-quantum-hdr-4k-smart-tv-20w-tizen-wi-fi
https://baneeh.com/75q70t-samsung-qled-quantum-hdr-4k-smart-tv-20w-tizen-wi-fi
https://baneeh.com/samsung-75au8000-led-crystal-uhd-4k-smart-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/samsung-75au8000-led-crystal-uhd-4k-smart-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/samsung-75au8000-led-crystal-uhd-4k-smart-hdr-mirroring-tv
https://baneeh.com/75au8072-samsung-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr-10-tizen-bixby-smartthings-bt5-2
https://baneeh.com/75au8072-samsung-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr-10-tizen-bixby-smartthings-bt5-2
https://baneeh.com/75au8072-samsung-crystal-uhd-4k-smart-led-tv-hdr-10-tizen-bixby-smartthings-bt5-2
https://baneeh.com/75au7172-samsung-crystal-uhd-led-tv-4k-smart-hdr-10-tizen-smartthings-wifi-bt4-2/
https://baneeh.com/75au7172-samsung-crystal-uhd-led-tv-4k-smart-hdr-10-tizen-smartthings-wifi-bt4-2/
https://baneeh.com/75au7172-samsung-crystal-uhd-led-tv-4k-smart-hdr-10-tizen-smartthings-wifi-bt4-2/
https://baneeh.com/samsung-75q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-75q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-75q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-82-inch-4k-82tu8000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-82-inch-4k-82tu8000-tv
https://baneeh.com/samsung-led-smart-82-inch-4k-82tu8000-tv
https://baneeh.com/samsung-85au8000-crystal-4k-uhd-smart-85inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85au8000-crystal-4k-uhd-smart-85inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85au8000-crystal-4k-uhd-smart-85inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-85q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-85q70a-qled-4k-uhd-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/samsung-85q60a-smart-qled-4k-smart-85-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85q60a-smart-qled-4k-smart-85-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85q60a-smart-qled-4k-smart-85-inch-tv
https://baneeh.com/samsung-85au7172-crystal-uhd-4k-smart-hdr-tv/
https://baneeh.com/samsung-85au7172-crystal-uhd-4k-smart-hdr-tv/
https://baneeh.com/samsung-85au7172-crystal-uhd-4k-smart-hdr-tv/
https://baneeh.com/video-audio-devices/tv-brands/samsung


 

 سامسونگ مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون 

 AD590 AD690 MU7000 N5000 RU7300U RU7400U LS03T T5300 TU7000U TU7002 امکانات و مدل 

 43-32 75-65-55-43 32 32 سایز و اینچهای موجود
50-55-58 

65-75 
50-55-58 

65-75 
55-65 32-40-43-50 

50-55-58 
65-75 

43 

 اسلواکی  مصر مصر مجارستان  مصر-اسلوا مجارستان  مصر مصر مالزی  مالزی  سازندهکشور 

 انگلیسی  فارسی  فارسی  انگلیسی  فارسی  انگلیسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  زبان منو

 FHD FHD 4K FHD 4K 4K 4K 32HD- FHD 4K 4K کیفیت تصویر

 اسکن تصویر
Motion  
Rate 60 

Motion  
Rate 60 

2200PQI 
240  MR 

Motion  
Rate 60 

Advanced 
120 

1900PQI 
3400PQI 
200  MR 

1000PQI 2000PQI 
Motion  

Rate 100 

 تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  منحنی  تخت  تخت  تخت  تخت  صفحه نمایش منحنی

 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2018 2017 2015 2015 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
2.1 CH 
40W 

 دوکانال  
10+W10   

 دوکانال  
10+W10   

 دوکانال  
10+W10   

2.2CH 
40W 

 دوکانال  
10+W10   

 دوکانال  
10+W10   

 دوکانال  
W20   

نوع دستیار صوتی ) کنترل 

 با صدا (
- - - - 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Alexa 

Google  
Assistant 

Bixby 
- 

Google  
Assistant 

Alexa 
- 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال  دیجیتال 

وای فای و اسمارت و 

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

  Smart Thingsپشتیبانی از 

 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا
 پشتیبانی  پشتیبانی  پشتیبانی  SmartThings پشتیبانی  - - - - -

 TM1240A معمولی  معمولی  TM2050A معمولی  معمولی  معمولی  TM1750A معمولی  معمولی  کنترل لمسی

 نسبتا کم  زیاد میزان قاب
قاب خیلی  

 کم
 زیاد قاب کم قاب کم قاب کم زیاد

قاب خیلی  
 کم

 کمقاب 

 باریک  باریک  نسبتا باریک  فوق باریک  باریک  باریک  نسبتا باریک  فوق باریک  نسبتا باریک  نسبتا باریک  میزان ضخامت فوق باریک

 دوشاخه ای  پایه وسط  پایه وسط  نوع پایه
 دوشاخه 
 کمانی 

 مثلثی وسط  دوشاخه ای 
 دوشاخه ای 

T  شکل 
 دوشاخه 
 کمانی 

 دوشاخه ای  دوشاخه ای 

 

 



 

 مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون سامسونگ 

 TU8000U TU8100 TU8300U TU8500U Q60TAT امکانات و مدل 
Q70TAT-

AU 
Q700T Q80TAT Q90T AU7000U 

 سایز و اینچهای موجود
50-55-65 
75-82-85 

50-55-65 50-55-65 75 
50-55-65 

75 
55-65-75 

85 
55-65-75 

85 
55-65 

55-65-75 
85 

55-65-75 
85 

55-50-43 
65-75 

 مصر مصر مصر مجارستان  ویتنام -مجار مصر مصر مصر تایلند  مصر کشور سازنده

 فارسی  فارسی  فارسی  انگلیسی  انگلیسی  فارسی  فارسی  فارسی  انگلیسی  فارسی  زبان منو

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

 2100PQI اسکن تصویر
2100PQI   

120  +MR 
1500PQI 2800PQI 

Motion  
Rate 120 

3400PQI 
200  MR 

Motion  
Rate 120 

Motion  
Rate 240 

Motion  
Rate 240 

2000PQI 

 تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  منحنی  تخت  تخت  صفحه نمایش منحنی

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

 قدرت خروجی صدا
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

W20   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
4.2.2CH 
60W 

60W  
 دوکانال 

60W  
 چهارکانال 

 دوکانال  
10+W10   

نوع دستیار صوتی ) کنترل با 

 صدا (
Bixby Bixby 

Google  
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Bixby 

Google  
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Bixby 

Works with 
Google  

Assistant 
Bixby 
Alexa 

Google  
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Google  
Assistant 

Bixby 
Alexa 

- 

گیرنده و تیونر دیجیتال و 

 ماهواره
 کامل کامل کامل دیجیتال  کامل کامل کامل کامل دیجیتال  کامل

وای فای و اسمارت و مرورگر 

 اینترنت
 کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل

  Smart Thingsپشتیبانی از 

 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا
 SmartThings پشتیبانی  پشتیبانی 

SmartThin
gs 

SmartThin
gs 

SmartThin
gs 

SmartThing
s 

SmartThin
gs 

SmartThin
gs 

SmartThing
s 

 کنترل لمسی
کنترل  
 لمسی 

TM2050A  کنترل لمسی 
کنترل  
 لمسی 

کنترل  
 لمسی 

کنترل  
 لمسی 

TM2050C 
کنترل  
 لمسی 

کنترل  
 لمسی 

 معمولی 

 بدون قاب  میزان قاب
قاب خیلی  

 کم
 قاب کم قاب کم قاب کم قاب کم

قاب خیلی  
 کم

 قاب کم قاب کم قاب کم

 فوق باریک  فوق باریک  باریک فوق  فوق باریک  فوق باریک  باریک  فوق باریک  باریک  میزان ضخامت فوق باریک
 فوق 

 خیلی باریک 
 باریک 

 دوشاخه ای  دوشاخه ای  دوشاخه ای  نوع پایه
 مثلثی وسط 

Y  شکل 
 دوشاخه ای 

 پایه وسط 
T  شکل 

 پایه وسط 
 مستطیل

 پایه وسط 
 مستطیل

صفحه 
 منعطف 

 خم
 دوشاخه ای 

 



 

 مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون سامسونگ 

 AU7100 AU7172 AU8000U AU8072 AU8500U AU9000U Q60AAU Q70AAU Q80AAU مدل امکانات و 

 85-75 65-55-50 سایز و اینچهای موجود
50-55-65 
75-82-85 

75-85 
50-55-65 

75-85 
55-65-75 85 55-65-75 85 55-65-75 85 55-65-75 85 

 مجارستان کشور سازنده
- مجار

 اسلواکی 
 مصر  مصر  مصر  اسلوا -مجار مصر  مجارستان مصر 

 فارسی  فارسی  فارسی  انگلیسی  فارسی  انگلیسی  فارسی  انگلیسی  انگلیسی  زبان منو

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

 2000PQI 2000PQI 2300PQI 2200PQI 2800PQI 2300PQI اسکن تصویر
Motion   

Rate 120 
Motion   

Rate 240 
Motion   

Rate 240 

 تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  تخت  نمایش منحنیصفحه 

 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 دوکانال  

W20   
 دوکانال  

W20   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

W20   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
60W  دوکانال 

 نوع دستیار صوتی 
 ) کنترل با صدا (

Works with 
Google   

Assistant 
Alexa 

Alexa 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Bixby 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

Google   
Assistant 

Bixby 
Alexa 

 کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  دیجیتال گیرنده و تیونر دیجیتال و ماهواره

وای فای و اسمارت و مرورگر 
 اینترنت

 کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل 

  Smart Thingsپشتیبانی از 
 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا

 پشتیبانی  پشتیبانی 
SmartThing

s 
 پشتیبانی 

SmartThing
s 

SmartThings SmartThings SmartThings SmartThings 

 کنترل لمسی  کنترل لمسی  کنترل لمسی  کنترل لمسی  کنترل لمسی  TM2180A کنترل لمسی  TM2140A TM2140A کنترل لمسی

 قاب کم  میزان قاب
قاب خیلی  

 کم
 قاب کم  قاب کم  قاب کم  قاب کم  قاب کم  قاب خیلی کم  قاب کم 

 فوق باریک  باریک  فوق باریک  فوق باریک  فوق باریک  فوق باریک  میزان ضخامت فوق باریک
 فوق

 خیلی باریک 
 فوق

 خیلی باریک 
 فوق باریک 

 دوشاخه ای  دوشاخه ای  نوع پایه
 دوشاخه 
 کمانی 

 دوشاخه ای 
T  شکل 

 مثلثی وسط
Y  شکل 

 مربع توخالی 
 وسط

 دوشاخه ای 
 پایه وسط
 مستطیل 

 پایه وسط
 مستطیل 

 

 



 

 تلویزیون سامسونگ  راهنمایی در مورد تشخیص تقلب های بازار 

 

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

 زیر نه زده دار و مشکل دار سالم و اصل بخرید  0873111همین االن از ما بخرید  

 

 

 

 



  

فناوری ارتقا و بهبود کیفیت و توان   « Q-Symphony » کیو سمفونی
و   تولید  ویژگی  این  با  که  سامسونگ  های  تلویزیون  است.  صوتی 
طراحی شده اند ، قابلیت پخش صدا از طریق اسپیکرهای تلویزیون و  
همچنین ساندبار و سینمای خانگی را با هم فراهم می کنند. از این رو  

 .توان تر و با کیفیت تر لذت ببریدشما می توانید از صدایی پر 

  ی برخ   دیاست که سامسونگ در تول  شگرینما  یها  یفناور   گری « از د  Neo QLED»    ولدینئو ک
  ی برا   mini LEDاز    Neo QLED یاز آن بهره گرفته. در پنل ها  شیونهایزیاز مدل تلو.      

تر و با    قیتر و دق  ف یرو مناطق کم نور ظر نیاستفاده شده است. از ا نهینور پس زم.        
  ی سامسونگ با فناور   ونیزیتلو  د یجد  یشوند. سر   یداده م  شیکنتراست بهتر نما.       

Neo QLED همراه شده اند.  یا  افتهیبهبود  دید ی ایو زوا ییبا کنترل روشنا 

تلویزیون های میان رده خود را با فناوری   2022و    2021سامسونگ در سال  
تولید کرد. نمایشگر این مدل تلویزیون ها رنگ ها را بسیار زنده    UHDکریستال  

کریستال  های  تلویزیون  خرید  با  گذارند.  می  نمایش  به  تر  طبیعی  و  تر 
سامسونگ ، تصاویر را با رنگ بندی بسیار بیشتر و روشن تر مشاهده خواهید  

 .کریستان کیفیت خوبی را ارائه می دهند و قیمت مناسبی دارند  کرد. پنل

 

هاب اسمارت    Smart Hub»    اسمارت  های  تلویزیون  برای  هوشمند  منوی  سیستم   »
سامسونگ است. از طریق هاب هوشمند سامسونگ می توانید به تمام عملکردهای  ........

تلویزیون خود دسترسی دارید. همچنین می توانید برنامه ها و بازی ها را دانلود  ............
به صورت آنالین یا    Smart Hubکنید و به مرورگر اینترنت دسترسی داشته باشید.  ..........  

 آفالین قابلیت های تلویزیون شما را گسترش می دهد و استفاده از آن را آسان تر می کند. 

از    استفاده  با  تلویزیون سامسونگ  های  از قسمت  برخی  دستیارهای کنترل 
های صوتی   تلویزیون  صوتی  دستیارهای  جمله  از  است.  دسترسی  قابل 

«  ، الکسا »  Google Assistant»  گوگل اسیستنتسامسونگ می توان به 
Alexa    « و بیکسبی »Bixby   از مدل ها شاهد چند « اشاره کرد. در برخی 

 دستیار صوتی به صورت همزمان هستیم.

 

Smart Things    از است که   رل هوشمند اشیااپلیکیشن های کنتیکی 
با  کنند.  می  پشتیبانی  آن  از  سامسونگ  های  تلویزیون  مدل  از  برخی 
از راه  استفاده از این اپلیکیشن می توانید سایر لوازم خانه هوشمند را 

 دور کنترل کنید. 

AirPlay    های راه  از  گذارییکی  امکان    اشتراک  که  است  بیسیم 
از   را  دیگر  موارد  و  موسیقی   ، ها  عکس   ، ویدیوها  گذاری  اشتراک 

 دستگاه های اپل به تلویزیون فراهم می کند. 

 

Neural Quantum Processor    است    پردازنده های تصویراز جمله
شبکه برای تجزیه و تحلیل تک   20که به جای استفاده از یک شبکه ، از  

تک داده ها استفاده می کنند. از این رو تصاویر نمایش داده شده با  
 عمق بیشتر و وضوح خوب نمایش داده می شوند. 

پیکسل عمودی را ارائه  4320پیکسل افقی و  7680تعداد  8Kت تصویر کیفی 
برابر بیشتر از   4کی وضوح و کیفیتی  8میلیون پیکسل.    33می دهد؛ حدود  

کی با وجود پیکس های ریز ، بسیار با کیفیت  8فورکی را ارائه می دهد. تصاویر  
شود.   کی نمایش داده می  8و عالی هستند. کوچکترین جزئیات در تصاویر  

 کا را با همان کیفیت اصلی نمایش می دهند. 8تصاویر  8Kتلویزیون های 

 

تصویر   و    3840تعداد    4Kکیفیت  افقی  صورت  به  را   2160پیکسل 
میلیون پیکسل.   8.3پیکسل به صورت عمودی را ارائه می دهد؛ حدود  

ارائه می دهد.    4فورکی وضوح و کیفیتی   برابر بیشتر از فول اچ دی را 
را با همان کیفیت و وضوح اصلی   4Kتلویزیون های فورکی نیز تصاویر  

 به نمایش می گذارند. 

 

 

داینامیک کریستال »    فناوری  )  Dynamic Crystal Colorکالر   »DCC  )
پیشرفته سامسونگ است که طیفی غنی بیش از یک فناوری صفحه نمایش  

میلیارد رنگ را بر روی صفحه به نمایش می گذارد. نمایشگر هایی که به 
این فناوری مجهز شده اند، رنگ ها را بسیار زیباتر به نمایش می گذارند. در 
 نتیجه تصاویر واقعی، پر جنب و جوش و با جزئیات ریز را می توانید ببینید.

 

در    Micro Dimming»    فناوری میکرو دایمینگ  رفته  کار  به  تکنولوژی های  از  یکی   »
 Microتلویزیون های سامسونگ است که بر روی کیفیت نمایش تصاویر تاثیر می گذارد.  

Dimming    تا کند  در صدها منطقه جداگانه تجزیه و تحلیل می  را  تلویزیون  محتوای 
ار زیبا نمایش  روشنایی و تاریکی را تنظیم کند. کیفیت تصویر به سادگی بهبود یافته و بسی

هستند ، شما از یک    Micro Dimmingداده می شود. در تلویزیون هایی که مجهز به  
 تجربه تماشای فوق العاده با کنتراست عالی به خصوص در تاریکی لذت خواهید برد. 

 HLG    عبارت است.   Hybrid Log-Gammaمخفف  گاما  لوگاریتم  ترکیب  معنای  به 
Hybrid Log Gamma    سال در  که  است  فناوری  بی   2014یک  و  بیتوسط  سی 

اجازه پخش روی    HDRتوسعه یافته است و در نهایت به محتوای    NHKکننده  پخش 
انجام می دهد این است که به شما امکان تماشای زنده   HLGآنتن می دهد. کاری که 

توسط طیف گسترده ای از تولید کنندگان پشتیبانی   HLGرا می دهد.    HDRمحتوای  
 پشتیبانی می کند.   HLGجدید دارید ، احتماال از    HDRمی شود ، بنابراین اگر تلویزیون  

 

Tizen   است. امروزه شاهد   توسعه داده شده توسط کمپانی سامسونگ   سیستم عامل
های   بند  مچ   ، ها  واچ  اسمارت   ، ها  وی  تی  اسمارت  در  عامل  سیستم  این  حضور 

در تلویزیون های اسمارت سامسونگ    سیستم عامل تایزن هوشمند و ... هستیم. منو  
به عنوان نواری در پایین نمایشگر ظاهر می شود. در تلویزیون های مجهز به تایزن ، 

و آمازون پرایم و در برخی از مدل ها اپل تی وی دسترسی  می توانید به نتفلیکس  
و   ها  برنامه  به  ساده  دسترسی  ها  تلویزیون  در  عامل  سیستم  این  باشید.  داشته 

 اپلیکیشن ها را فراهم می کند. 

 QD-OLED    کیفیت از  استفاده  هدف  با  که  است  هیبریدی  نمایشگر  فناوری  یک 
تولید شده    OLEDتلویزیون   کوانتومی  نقاط  از  استفاده  با  رنگ  و  روشنایی  بهبود  و 

 OLED و فناوری اولد»  « QLED »  کوانتوم داتاست. مانند فناوری های نمایشگر  
فناوری صفحه نمایش جدید بنام  .  قاط قوتی دارندو ن«این دو فناوری نقاط ضعف  

Quantum Dot OLED   یاQD-OLED    نقاط    با وجود  است که فناورینسل جدید از
با استفاده  ، بهبود داده  از نقاط کوانتومی،    قوت اولد ها  را  . در سال  کیفیت تصویر 

 شاهد حضور این فناوری در تلویزیون های سونی و سامسونگ هستیم.   2022

با فناوری نقطه کوانتومی تولید شده اند. این فناوری    سامسونگ  qledتلویزیون های کیولد  
از تلویزیون های   فناوری نقطه     متمایز می کند. هدف    LEDتلویزیون کیو ال ای دی را 

رنگی دقیقی از خود   کوانتومی تولید رنگ های مختلف بوده و نقاط کوانتومی قادرند نور  
تلویزیون   در  کنند.  در   qledساطع  ای  العاده  فوق  داشته.    پیشرفت  تصویر  کیفیت 

درخشندگی باال به روشنایی صفحه نمایش اشاره دارد و روشنایی یک عامل مهم بر روی  
نسبت کنتراست به طور طبیعی بهبود می یابد. پس به صورت     و ارائه کیفیت تصویر عالی 

 ناسبی را ارائه می دهند. کلی می توان گفت که تلویزیون های کیولد، کیفیت تصویر بسیار م
 

تکنولوژی ها و فناوری های مختلفی رو به رو می شوید که در مورد آن ها اطالعاتی  با    خرید تلویزیونهنگام  حتما برایتان پیش آمده در  
م تا بهتر بتوانید مدل ندارید. در این بخش می خواهیم شما را با مهمترین و پرکاربرد ترین تکنولوژی های تلویزیون سامسونگ آشنا کنی

 .مناسب را انتخاب کنید 

 دانشنامه اصطالحات پر کاربرد تلویزیون سامسونگ

چیست   QD-OLED   

«  چیست  QLED  

 چیست 

چیست  HLG  « 

  » Tizen   

Dynamic Crystal    «  

  »    » Micro Dimming 

 

کی 8» کیفیت   

 کیفیت فورکی « 

AirPlay    «  

    » Quantum   

 » دستیار صوتی 

» Smart Things 

Crystal UHD  « 

  » Smart Hub 

Q-Symphony  « 

« Neo QLED 

www.baneeh.com 08734222224 – 0873422226 – 08734266666 – 09188888957 – 09188888534 - 09188888546 

https://baneeh.com/video-audio-devices/tv-brands
http://www.baneeh.com/


« یک فناوری صدای فراگیر است که تجربه   Dolby Atmosدالبی اتموس »  
سینمایی سه بعدی را برای شما به ارمغان می آورد. این فناوری در تلویزیون 

 Dolbyها و دیگر دستگاه های سرگرمی خانگی در دسترس است. از مزایا  
Atmos   می توان به جلوه صدای فراگیر مجازی و تجربه صوتی غنی تر برای

 اشاره کرد. فیلم ، موسیقی و صدا 

 

انید به جای صفحه نمایش سیاه شما می تو   Ambient Modeبا وجود حالت  
تلویزیون ، عکس مورد عالقه خود را قرار دهید. وقتی عکس های مورد عالقه 
با  زیبایی  به  تلویزیون   ، کنید  می  پخش  تلویزیون  صفحه  روی  را  خود 

توانید چندین عکس را در یک کالژ زیبا دکوراسیون شما ترکیب می شود. می 
 اسالید قرار دهید تا زیبا نمایش داده شود.  قرار دهید یا آنها را در یک نمایش

فورکی  کریستال  از  Crystal Processor 4K »    پردازنده  یکی   ،  »
تصویر در تلویزیون های ساموسنگ است که رسالتش  پردازنده های  

ارتقای کیفیت تصویر است. این پردازنده با وجود یک تراشه قادر است  
با  را  ؛ به همین دلیل تصاویر  را به خوبی نمایش دهد  عمق رنگ ها 

 نسبت کنتراست خوب و رنگ های شفاف می توانید ببینید. 

 

HDR    عبارت معنای محدوده    High Dynamic Rangeمخفف  به 
موجب می شود در صحنه های تاریک و   HDRدینامیکی باال است.  

روشن ، جزئیات ریز تصاویر نیز نمایش داده شود ؛ بنابراین تصاویر  
 طبیعی تر و زنده تر دیده می شوند. 

 
OTS    مخفف عبارتObject Tracking Sound    به معنای صدای ردیابی اشیا

است. این فناوری که در برخی از تلویزیون های سامسونگ شاهد حضور آن  
هستیم؛ ورودی و محتوایی مانند فیلم ها ، ورزش ، بازی و ... را تجزیه و تحلیل  
می کند. پس از تجزیه و تحلیل ، صدای بهینه شده را با توجه به حرکت تصاویر 

تلویز اسپیکرهای  به  با  ،  همراه  که صدا  گفت  توان  می  فرستد.  می  ها  یون 
واقع   و  بعدی  سه  شما صدایی  نتیجه  در  کند.  می  حرکت   ، متحرک  تصاویر 

 گرایانه را دریافت خواهید کرد. 

در بین دستگاه اشتراک گذاری هوشمند  یکی از راه های    وای فای دایرکت
اینترنت ، صورت می گیرد.  های سازگار است که بدون نیاز به کابل برق و  

در این روش داده ها با سرعت و کیفیت باال انتقال داده می شوند. شما 
از این طریق می توانید محتوای درون گوشی های هوشمند خود را به 

 اسمارت تی وی ها انتقال دهید. 

 
هوش   با  تصویر  کیفیت  ارتقای  های    AI Upscaling»    مصنوعیقابلیت  قابلیت  از   »

تلویزیون های جدید شرکت سامسونگ است. این ویژگی بدون توجه به منبع تولید شده  
     )بسته به مدل تلویزیون( ارتقا می   8Kو یا    4Kرا تا حد    کیفیت تصویرتصاویر ،  .......  
کیفیت    ........ با  دیدن تصاویر  از  رو شما  این  از  تلویزیون  دهد.  نمایشگر  روی  بر  عالی 

سامسونگ لذت خواهید برد. در این فناوری به جای آن که اطالعات یک پیکسل بر اساس 
پیکس های مجاورش پر شود ، پیکسل های خالی بر اساس اطالعات خود تصویر پر می  

 شوند. 

تصویر تنظیم شده ای دارند. این بدان معناست که مهم نیست   نرخ رفرشاکثر تلویزیون ها و مانیتورها 
ثانیه ) این  ( را نمایش می دهنFPSچه سیگنالی دریافت می شود ، همیشه همان تعداد فریم در  د. 

مسئله هنگام تماشای برنامه های تلویزیونی یا فیلم ها مطرح نیست ، اما با توجه به اینکه بازی های 
ویدیویی فریم های خود را در زمان واقعی تولید می کنند و تعداد فریم های متفاوتی در ثانیه ایجاد می 

)نرخ تجدید متغیر(   FreeSync  کنند؛ هنگام اجرای بازی ها شاهد تاخیر و توقف تصویر خواهیم بود. 
این مشکل را برطرف می کند. همانطور که هر فریم تولید می شود ، بالفاصله و به طور کامل به نمایشگر  
ارسال می شود. در تلویزیون های سامسونگ مجهز به این فناوری ، رفرش ریت تلویزیون با رفرش ریت  

 زی ها را بسیار روان و بدون تاخیر و توقف اجرا کنید.بازی هماهنگ می شود. در نتیجه شما می توانید با

Ambient    «  

   » Dolby Atmos 

Dynamic Range    «  

  » Crystal Processor 

 

OTS  « 

   » WiFi Direct   

FreeSync    «  

   » AI Upscaling 
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 راهنمای خرید تلویزیون سامسونگ 
یکی از برندهای خوش نام و پر آوازه تولید   سامسونگ در میان این همه تنوع مدل و سری ، شاید برایتان دشوار باشد.    خرید تلویزیون سامسونگ 

این کار را انجام    Samsungکننده انواع تلویزیونها است که هر ساله مدل ها و سری های متنوع و مختلفی را تولید و طراحی می کند. کمپانی  
ا ، شاید  داده تا هر کاربر با هر نیاز و میزان بودجه ای که در اختیار دارد ، بتواند مدل مناسب خود را انتخاب کند. این تنوع گسترده در سری ه

ا در اختیار شما قرار  موجب سردرگمی شما در انتخاب بهترین مدل شود. بر این اساس سعی کرده ایم راهنمای کامل خرید تلویزیون سامسونگ ر
را مورد بررسی قرار دهیم تا با    قیمت تلویزیون سامسونگ دهیم تا هوشمندانه انتخاب کنید. همچنین سعی کرده ایم عوامل تاثیر گذار بر روی  

 توجه به نیاز خود ، بتوانید مدل مناسب را بخرید.

 خرید تلویزیون هوشمند سامسونگ 
بسیار گسترده ای را در اختیار ما قرار می دهند. از حضور مرورگر وب گرفته تا گسترده ای از انواع اپلیکیشن  اسمارت تی وی ها امکانات و خدمات  

بی شک باالتر از مدل های غیر هوشمند است. اگر از آن دسته از  هوشمند    قیمت تلویزیون سامسونگ ها برنامه ها و بازی های متنوع. پس  
عالقه ای ندارید ، سراغ مدل های غیر هوشمند بروید که قیمت    هوشمند تلویزیون های سامسونگافرادی هستید که به امکانات و قابلیت های  

است بابت آن ها بیشتر هزینه کنیم؟ در ادامه سعی می    ارزان تری دارند. حال سوال این است که این خدمات و ویژگی ها چه هستند که الزم 
را بررسی کنیم و انتخاب بین مدل های هوشمند و غیر هوشمند را بر عهده شما    تلویزیون اسمارت سامسونگ کنیم مهمترین و بهترین امکانات  

 بگذاریم.

سامسونگ اسمارت تی وی به اتصال به اینترنت از طریق وای فای داخلی دسترسی دارد. شما می توانید با استفاده از مرورگر وب ، به صفحات  
همراه شده است. این سیستم عامل    tizen  سیستم عامل تایزنرنت دار سامسونگ با  وب مورد عالقه خود سر بزنید. تلویزیون وای فای و اینت

  سیستم عامل تلویزیون سامسونگ سامسونگ دسترسی ساده تر به تمامی اپلیکیشن ها و برنامه ها را فراهم می کند. اعمال تنظیمات در    تایزن
 بسیار ساده است. 

 امکانات اسمارت تی وی ها 
  د تلویزیون سامسونگ اسمارت خریاشاره کرد. با    Smart HUBمی توان به منو هوشمند   4kاسمارت   اینچ  55تلویزیون سامسونگ  از ویژگی های 

اینچ با    55، دسترسی سریع به اپلیکیشن ها در دسترس شما قرار می گیرد. تلویزیون سامسونگ اسمارت    Smart HUBمجهز به منو هوشمند  
« تولید شده اند. این    Bixby« و بیکسبی »    Alexa« ، الکسا »    Google Assistantدستیارهای صوتی مختلف از جمله گوگل اسیستنت »  

 دستیار های صوتی قابلیت اعمال تنظیمات را با استفاده از فرمان های صوتی فراهم می کنند. 

اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا »   از  اشتراک گذاری    Smart Thingsپشتیبانی  قابلیت    مشخصات تلویزیون سامسونگ از دیگر    Airplay« و 
اینچ و سایر سایزها را ببینید و    65اینچ و قیمت تلویزیون سامسونگ    55اسمارت است. شما می توانید قیمت تلویزیون هوشمند سامسونگ  

گ اسمارت می توانید از این ویژگی ها برخوردار شوید. برای قضاوت  مدل مناسب را خریداری کنید. می توان گفت با خرید تلویزیون سامسون
  pdfدرست در بین مدل های هوشمند و غیر هوشمند ، می توانید توضیحات مربوط به این فناوری ها و تکنولوژی ها را در قسمت دانشنامه این  

 مطالعه کنید.  

 کیفیت تلویزیون سامسونگ
  یکی دیگر از فاکتورهای مهم که بر روی قیمت تلویزیون سامسونگ تاثیر گذار است ، می توان به کیفیت تصویر اشاره کرد. سامسونگ هم مانند 

کی تولید کرده است. در بین مدل های مختلف ،  8دیگر کمپانی های تولید کننده ، تلویزیون هایش را با کیفیت تصویر فول اچ دی ، فورکی و  
بیشتر به چشم می خورد. اغلب مدل های باالرده و میان رده جزء تلویزیون سامسونگ فورکی هستند. خرید تلویزیون    یون فورکی سامسونگ تلویز 

به کسانی پیشنهاد می شود که تمایل دارند از کیفیت خوب تصویر بهره ببرند. اخیرًا سامسونگ هم مانند دیگر رقبای خود ، تلویزیون    4kسامسونگ  
۸k  8تلویزیون سامسونگ  مسونگ را معرفی کرده است.  ساk    .تلویزیون فول اچ دی  تصاویر فوق العاده با کیفیت و بی نظیر را به رخ می کشد

 مدل های پایین رده هستند. سامسونگ 
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دسترسی دارند پیشنهاد می شود. بانه دات    8kسامسونگ برای عالقه مندان به بازی ها و همچنین کسانی که به محتوای    8kخرید تلویزیون  
را    سامسونگ  4kارزانترین تلویزیون  و همچنین    سامسونگ  8kتلویزیون و قیمت  اینچ 55 ونگسامس 4kقیمت تلویزیون کام سعی کرده است 

ه  در دسترس شما قرار دهد تا بتوانید مطابق با نیاز خود ، مدل مناسب را انتخاب کنید. درست است که کیفیت نمایشی صفحه می تواند در ارائ
عی  تصاویر واضح و شفاف بسیار تاثیر گذار باشد ، اما تاثیر تکنولوژی ها و فناوری های مختلف تصویر را نمی توان نادیده گرفت. در ادامه س

 می کنیم مهمترین و بهترین فناوری های تصویر که موجب بهبود کیفیت تصویر خواهد شد را بررسی کنیم.

 تکنولوژی ها و فناوری های تصویر و صدا 
از خوبی های جديدترين مدل تلويزيون سامسونگ می توان به حضور انواع تکنولوژی ها و فناوری های مختلف صدا و تصویر اشاره کرد. هر  

می   یک از این فناوری ها به نوبه خود بر روی بهبود کیفیت صدا و تصویر ، رنگ ، روشنایی ، کنتراست و ... تاثیر گذار هستند. در بخش تصویر
که موجب افزایش کیفیت تصویر و تضاد رنگ و نور می شوند ، اشاره کرد. موتور پردازنده تصویر ، فناوری    HLGو فناوری    HDRه فناوری  توان ب

« ، ارتقای کنتراست و ... از دیگر ویژگی     Dynamic Crystal Color« ، فناوری داینامیک کریستال »    Micro Dimmingمیکرو دایمینگ »  
 است. پس با خرید تلویزیون سامسونگ می توانید از این فناوری ها بهره مند شوید.  مدل تلویزیون سامسونگای بهترین ها و فناوری ه

« ، صدایی مناسب و با   Dolby Digital Plusی از جمله دالبی دیجیتال پالس »  سامسونگ در بخش صدا هم سعی کرده با وجود فناوری های
« اشاره کرد.    Q-Symphonyکیفیت را ارائه دهد. از خوبی های تلویزیون ال ای دی سامسونگ می توان به حضور فناوری کیو سمفونی »  

برای پخش همزمان صدا از اسپیکر تلویزیون و ساندبار و سینمای خانگی کاربرد دارد. برای آشنایی بیشتر با این فناوری    Q-Symphonyقابلیت  
 مراجعه کنید.   pdfها و تاثیر آن بر روی نمایش صدا و تصویر ، به بخش دانشنامه این  

 خرید تلویزیون منحنی سامسونگ 
ه سعی کرده مطابق میل همه افراد جامعه ، مدل های مناسب را تولید و طراحی کند. تلویزیون  سامسونگ از آن دسته از کمپانی هایی است ک 

خمیده سامسونگ از دیگر محصوالت ناب و زیبای این کمپانی است. مدل های خمیده طراحی زیبایی دارند و وسعت نمایش گسترده تری را  
شده تا حس غوطه ور شدن در تصویر و حس حضور در صحنه را تجربه    فراهم می کنند. طراحی منحنی تلویزیون هاللی سامسونگ موجب

قیمت روز تلویزیون    اینچ   55قیمت در دسترس شما قرار داده شده. قیمت تلویزیون منحنی سامسونگ    تلویزیون منحنی سامسونگ خرید  کنید.  
 اینچ و ... را ببینید و سایز مناسب را بخرید.   65 سامسونگ 

 ایشگر کریستال و کیولد فناوری نم

سامسونگ را    qledو تلویزیون های    تلویزیون کریستال سامسونگ ، خط تولید    LEDسامسونگ در سال های اخیر در کنار تولید تلویزیون های  
با توجه به ویژگی ها و قابلیت های خوبش ، توجیه اقتصادی دارد. بهبود روشنایی    سامسونگ  qledتلویزیون  قیمت  راه اندازی کرده است.  

تصویر ، دقت رنگ عالی ، بهبود نسبت کنتراست ، طول عمر بیشتر و طراحی باریک تر و ظریف تر از خوبی های امکانات تلویزیون سامسونگ  
دارید ، کیولدها   بهترین مدل تلویزیون سامسونگ کیفیت عالی و خرید  با    تلویزیون سامسونگکیو ال ای دی است. پس اگر تمایل به خرید  

 گزینه ای ایده آل هستند.  

« از دیگر فناوری های نمایشگر است که در برخی از انواع مدل تلویزیون سامسونگ شاهد حضور آن هستیم. تلویزیون    crystal uhd»    کریستال
 crystal uhdتولید شده اند. حال سوال این است که    uhdبا فناوری کریستال    2021و    2020در سال    6و سری    8سری    7سامسونگ سری  

روشنایی بهتر و دقت رنگ باالتری را به نمایش    uhdون های ال ای دی ، تلویزیون سامسونگ کریستال  چه مزایایی دارد؟ در مقایسه با تلویزی
بر روی صفحه دیده می شوند. قیمت تلویزیون سامسونگ   ریزتر  با عمق بیشتر و جزئیات  رو می توان گفت که تصاویر  از این  می گذارند. 

crystal uhd  .نسبت به مدل های کیولد ارزان تر است 

 و کوچکترین سایز  تلویزیون بزرگ سامسونگ

  سایزبندی متنوع تلویزیون ها موجب شده تا هر کاربر با توجه به محیطی که می خواهد تلویزیون را در آن نصب کند ، سایز مناسب را انتخاب 
کند. سامسونگ هم سعی کرده انواع تلویزیون را در اندازه های متفاوت تولید و طراحی کند. از اینچ های متوسط و کوچک این کمپانی می  

 اشاره کرد.   اینچ  32اینچ و  43اینچ ،  49اینچ ،  50اینچ ،  55تلویزیون سامسونگ  توان به 
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اینچ سایزهای بزرگ هستند که برای اتاق های بزرگ گزینه ای مناسب هستند. در   85و    82اینچ ،    75اینچ ،   70  اینچ سامسونگ   ۶۵تلویزیون  
و اخرین اینچ تلویزیون سامسونگ دسترسی    بزرگترین سایز تلویزیون سامسونگ ،    کوچکتلویزیون سامسونگ  بانه دات کام می توانید به لیست  

 داشته باشید و مناسب با نیاز خود ، اندازه و سایز را انتخاب کنید. 

 سری های متنوع تلویزیونها 

کرده   ، سعی  درآمدی  با هر میزان  افراد مختلف جامعه  به سلیقه  احترام گذاشتن  برای  پرآوازه سامسونگ  و  نام  جدیدترین  کمپانی خوش 
لف تولید و طراحی کند. جدیدترین سری تلویزیون سامسونگ باال رده ، میان رده و پایین رده  را در رنج قیمت های مخت تلویزیون سامسونگ 

را خریداری کنید    ارزانترین تلویزیون سامسونگها در رنج قیمت های مختلف تولید شده اند. اگر از آن دسته از افرادی هستید که می خواهید  
تولید و طراحی شده اند که از امکانات کمتری برخوردار هستند و ارزانترین    6و    5، سراغ مدل های پایین رده بروید. پایین رده ها در سری  

 قیمت را دارند.  

هستید و در کنار آن می خواهید از امکانات و مشخصات مناسبی هم برخوردار شوید ،  مدل های   تلویزیون ارزان قیمت سامسونگاگر دنبال  
  4kکیفیت تصویر  مدل های میان رده این کمپانی هستند. این میان رده ها معموال    8و سری    7میان رده گزینه ای ایده آل هستند. سری  

بهترین  ایل به خرید باالترین مدل تلویزیون سامسونگ دارید ، سراغ باالرده ها بروید. دارند و از امکانات هوشمند برخوردار هستند. اگر هم تم
هستند که به جدیدترین تکنولوژی ها و انواع ویژگی    samsung، جزء باالرده های کمپانی    9سری   2022و    2021تلویزیون های سامسونگ  

 های هوشمند و ... مجهز شده اند. 

را در اختیار شما قرار دهد. برای خرید تلویزیون    9و سری  8، سری     7ت مدل و قیمت تلویزیون سامسونگ سری  بانه دات کام سعی کرده لیس
مدل های مختلف و همچنین    مقایسه جدیدترین قیمت تلویزیون سامسونگ سامسونگ سری های متفاوت حتما آن ها را با هم مقایسه کنید.  

 وشمندانه کمک خواهد کرد. امکانات و ویژگی ها ، به شما در انتخابی ه

 آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ

می توان به قیمت اشاره کرد. در فروشگاه بانه دات کام هر شخص می تواند با توجه به    خرید تلویزیون سامسونگ از فاکتورهای اساسی در  
، قیمت آخرین مدل    لویزیون سامسونگانواع تمیزان بودجه ای که در اختیار دارد ، مدل مناسب را انتخاب کند. لیست مدل ها و قیمت  

 تلویزیون سامسونگ و قیمت آخرین سری تلویزیون سامسونگ در دسترس شما عزیزان قرار داده شده.  

اینچ و ...    ۶۵اينچ و    ٥٥  قيمت تلويزيون سامسونگ ال اي دي و    سامسونگ  4kارزانترین تلویزیون  و    ledلیست قیمت ال ای دی سامسونگ  
با توجه به سایز ، ویژگی ها و امکانات و سری مدل می    تلویزیون ال ای دی سامسونگ و سایز مناسب خود را بخرید. قیمت  را ببینید و مدل  

، مدل مناسب    نیازهای خود را شناسایی کنید تا بتوانید مطابق با قیمت جدید تلویزیون سامسونگ تواند بسیار متغییر باشد. از این رو ابتدا  
 را انتخاب کنید.

دات کام با سرویس ها و خدمات ویژه ای همراه    فروشگاه اینترنتی بانهدر    بانهاز    خرید ال ای دی سامسونگ و    فروش تلویزیون سامسونگ
روز ، ارسال سریع ، تضمین اصالت کاال و   7شده است. از جمله سرویس ها و خدمات می توان به پرداخت درب منزل ، امکان بازگشت کاال تا 

 و لذت بخشی را تجربه کنید.، خرید اینترنتی آسان  بانه دات کامضمانت اصل بودن محصول اشاره کرد. از این رو می توانید با  

 سخن آخر 

برایتان مفید بوده باشد. الزم است برای انتخابی درست و هوشمندانه ، ابتدا    2021و   2022تلویزیون سامسونگ  خرید  امیدوارم که راهنمای 
را انتخاب کنید. نقد و بررسی تخصصی مدل های    مدل و سری نیازهای خود را از خرید تلویزیون سامسونگ شناسایی کنید و مطابق با آن ،  
سامسونگ در بانه دات کام ، کار انتخاب و خرید و را برای شما  متفاوت و همچنین امکان مقایسه مشخصات و فناوری ها و قیمت تلویزیون  

 بسیار ساده تر می کند.  
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 سامسونگ ونیز یمدل تلو نیآخر  متیو ق دی جد 2022سامسونگ  ونیزیتلو   نیدتریجد  متیق
سامسونگ و    دیجد ونیزی . تلودیمدل را بخر  ن ی مناسب تر  دیدر دسترس شما قرار گرفته تا بتوان  2022سامسونگ   ون یز یتلو نیدتر یجد متیق

ل  نیدر دسترس است. آخر   نچی ا  55،  2022،  2019،  ۲۰۲۰،  2021سامسونگ    ون یز یتلو  نی دتریجد   ونیزی تلو  نیدتر یجد  متیق  ست یورژن 
  55سامسونگ    ون یز یمدل تلو  ن یآخر   ی . نقد و بررسدیمشاهده کن  دیتوان   ی را م  2021سامسونگ    ن یتر   دید، و ج  2023،    2022سامسونگ  

سامسونگ    ونیز یمدل تلو  ن یدتر یجد  مت یو ق  2021سامسونگ    یها   ونیزیتلو   ن یدتر یجد  متی. قدینیرا بب  نچ یا   ۵۵ و    نچی ا  ۶۵  مت یق  نچ یا
سامسونگ    ونیز یتلو  متیق  نی دتریسامسونگ و جد  دیجد  یونها یز یتلو  متی. ق دقطعا با هم تفاوت دار  2021و    2022  نچ، یا   65  نچ، یا   ۵۵ 
تا   د یدقت کن ی ژگیو ن ی حتما به ا د یها متفاوت است. پس در هنگام خر ت یها، مشخصات و قابل ی ژگیبا توجه به امکانات، و   7و   8و  9 ی سر 

 .دیرا انتخاب کن نی مناسب تر

  ی بانه دات کام وجود دارد. سر   ینترنتی در فروشگاه ا  2021سامسونگ    ون یز یتلو  یسر   ن یآخر  متیو ق  2022سامسونگ    دیجد  ون یز یتلو  متیق
  ن یسامسونگ در دسترس شما قرار داده شده. کمتر  ون یز یتلو  دیجد  مت یسامسونگ و ق  ونیزی تلو  دیجد  یسامسونگ و مدل ها  ونیزی تلو  دیجد

 .   دیر یما بگ ت یرا از سا 2022سامسونگ   ون یز یتلو مت یق ن یسامسونگ و آخر 2021  یها ون یزیو تلو  سامسونگ 2022 ون یز یتلو متیق

 

 سامسونگ  یونهایزیتلو نیدتر ی جد ید  یا ال
  یارتقا  یشده است. برا  یو طراح  دیتول  8kو    4k  ی فورک  ،یفول اچ د  ری تصو  تی فیجديد ترين تلويزيون سامسونگ با ک   یسر   نی و آخر  نیباالتر

سامسونگ    ونیزی تلو  نی دتریجد  ی ها  ی فناور   ن ی. از جمله ا میهست  ری مختلف تصو  ی ها  ی ها و فناور   یشاهد حضور تکنولوژ   ر،ی تصو  ت یفیک
  ن یو ... اشاره کرد. با ا   HDR  ،HLG  ر، یتصو  ی نرخ رفرش و تازه ساز   ایاسکن و    ر، ی تصو  ت ی فیک  ی ارتقا  ت یقابل  ر،ی تصو  ده توان به پردازن   یم

سامسونگ    دی جد  ون یز ی. مدل تلودیلذت ببر   ی عال  تی فیبا ک  ری ها و تصاو  لمیف   دنیسامسونگ، از د  ید  ی ال ا  نی دتریجد  ی سر   دیوجود با خر 
8k  8سامسونگ    ون یز یتلو  متیق  ن یدتریشده. جد  دیتولk   4سامسونگ    ون یز یمدل تلو  ن یآخر   متیو قk  ل   متیق  ستیدر دسترس است. 

 . دینیبب  دیتوان  ی سامسونگ را م ون یز یتلو ی سر  ن یآخر

 

 هوشمند  یونهایز یتلو نیتر  دی جد
بGoogle Assistant)  ستنت ی( و گوگل اسAlexaالکسا )  یصوت  یارهایسامسونگ اسمارت با دست  ونیزی تلو  ی سر   نی دتریجد   یکسبی( و 

(Bixbyتول )شده است.   دی 



  ستمی. جديدترين تلويزيون سامسونگ با سدی داشته باش  اریسامسونگ اخت   ونیزیتلو   ن یدتر یکنترل با صدا را در جد  دیتوان   یرو شما م  نی از ا
  Q-Symphony  ت یقابل   را فراهم کرده است.  مات یبه برنامه ها و تنظ  ی سهولت در دسترس  tizenعامل   ستم یهمراه شده است. س   زن یعامل تا

است.    2021و    2020سامسونگ    یها  ون یزی تلو  نی تر  دیخوب جد  یها  یژگی از و  یکیو ساندبار    یخانگ  ینمایپخش همزمان صدا از س  یبرا 
  ی اشتراک گذار   ت یو قابل  ی هسته ا  4پردازنده    تال،ی جید  ی، دالبSmart HUB، منو هوشمند  DLNA  یگذار   اشتراک،  Bluetoothبلوتوث  

Airplay 2  سامسونگ    ونیزی تلو  یسر   نی آخر  متیمشاهده ق  ی است. برا   2022و    2021سامسونگ    ی ها  ون یز یتلو  ن یبهتر  یها  یژگیو   گر یاز د
 .دیکن دنیدسته د ن یا  ی ها دلاز م  2022سامسونگ  ونیزیتلو  ن یدتر یجد مت یو ق

 

 سامسونگ  یها ونیزیتلو  یسر  نیتر د یمدل جد  نیآخر
  ی مدلها  SAMSUNGموجود هستند. البته هر ساله    10  یو سر   9  ی ، سر 8  ی، سر 7  ی، سر 6  ی ، سر 5  ی سامسونگ سر   ون یزیتلو   د یجد  نسل 

  6و  5 ی کند. سر  ی دار یمدل را خر  ن یو مناسب تر  ن ی خود بتواند بهتر  ازیکند تا هر کاربر با توجه به ن   یم دیمتنوع تول ی ها ی مختلف را در سر 
جهت بهبود عملکرد    دیجد  ی ها  ی ها و فناور   یسامسونگ با تکنولوژ   ی د  یال ا   ون یز یمدل تلو  ن ی دتریمدل ها هستند. معموال جد  ی ارزانترنت

تنوع در طرح و مدل به    نی شده است. ا  دیرده تول  نییرده و پا  انیباال رده، م  دیجد  یسامسونگ در مدل ها  led  نی دتریهمراه شده اند. جد
 است.   اربرانمختلف ک ی ازهاین   یجواب گو یخوب

.  دیرا در فروشگاه مشاهده کن  2021و    2022 ی نهای دتریمختلف، جد  ی ها  یسامسونگ سر   ون یز یتلو  مت یق  نی دتریجد  ت یآپد  د یتوان   یم  شما
  50  نچ ی ا  49  نچی ا  43  نچ ی ا  42  نچ یا   40  نچ،ی ا   32موجود است.    ی مختلف  یو اندازه ها  زهای سامسونگ در سا  ی د  ی ال ا  ون یزی تلو  نی دتریجد

با مشاهده و   دیتوان   یمدل ها م  ن ی. در کنار انچیا  100و    86  نچیا   85  نچ یا  80  نچی ا  75  نچ یا   70  نچی ا  65  نچ یا   60  نچی ا  58  نچیا   55  نچ یا
 . دیکن ی دار یسامسونگ را خر ی د یمدل ال ا  ن یدتری و جد  ی سامسونگ منحن ون یزی تلو  ی سر  ن یآخر  مت یق سه یمقا

 

 نچ یا نی و آخر  ی سر نیسامسونگ اخر  ونیز یمدل تلو نیآخر  متیق
  ون یزیمدل تلو   ن ی آخر  مت ی. ليست قدیدر فروشگاه مشاهده کن   دیتوان   ی را م   نچیا   49و    نچ ی ا  ۶۵  نچ، یا   55سامسونگ    ون یز یمدل تلو  ن یآخر

،  2019سامسونگ    ون یز یتلو  ن یدتریجد  متی ق  ستی. لدیکن  سه ی با هم مقا  د یتوان   یرا م   یمنحن  نچی ا  ۴۳و    نچ یا   65  نچ،ی ا  ۵۵ سامسونگ  
  یو طراح   دیسامسونگ هم با امکانات و مشخصات مختلف تول  ی د  یمدل ال ا  نیدتر یو جد  نیاست. باالتر   شمادر دسترس    2022و    2021

  AUو    2020مختص سال    TUشوند.    یم  دیتول  ی مختلف  ی مدل هر ساله با پسوندها  ن یدتر یسامسونگ جد  ون یزیتلو   ی سر   ن یشده اند. آخر 
سامسونگ ، از   ونیزی تلو  یسر  ن یآخر  مت یو ق 7و  8و  9 ی سامسونگ سر   ونیزی تلو  متیق ن یدتریاز جد یآگاه ی است. برا  2021سال  یبرا 

 . دی کن  دن یدسته د ن یمحصوالت ا

 



 

 سامسونگ  یها ونیزیتلو متیق  نیآخر
و    2022سامسونگ    ون یز یتلو  ن یدتریجد  متیباشد. ق  یاست که در بازار موجود م  نچی ا  100و    86،    د یسامسونگ جد  ون یز یتلو  نچی ا  نیاخر 

در دسترس است.    نچ یا   86،  80،  75،  70،  65،  60،  55،  50،  49،  43،  40،  32از جمله    ی متنوع  ی زهایدر سا  دی اخرين تلويزيون سامسونگ جد
سامسونگ    ونیزی تلو  دیجد  مت یمناسب را با توجه به ق   زی سا  د،یرا در آن قرار ده  ی و  ی ت  د یکه قصد دار  ی طیبه متراژ مح  وجه با ت  دیتوان   ی شما م

و    8  ی ، سر 7  ی ، سر 6  ی ، سر 5  یسامسونگ سر   ون یزی تلو  نی . آخردیکن  ی دار ی سامسونگ خر   ون یز یمدل تلو  ن ی آخر  متیمدل و ق  نی دتریجد
  ون یز یتلو دیباال رده. اگر قصد خر  9  ی رده و سر  ان یم 8و  7  ی رده هستند و سر  ن ییپا ی مدل ها  6 ی و سر  5  ی در دسترس است. سر  9 ی سر 

 آل هستند.   دهیا  ی ا  نهیگز  Q ی و سري ها 9  ی سر  دفیرا دار  یبا امکانات عال lcd ایو    ید ی سامسونگ ال ا

 

 سامسونگ   ونیزیتلو یسر
و صدا    ر یتصو  ر ی نظ  ی ب   ش یشده اند که نما  دی( تولQLED  ی د  ی ال ا  وی)ک  ولدی ک  ی شگرهایسامسونگ با نما  ون یز یورژن تلو  ن یو آخر  ن یباالتر

  ر، یتصو  یعال  تی فیشده اند تا ک   دیهم تول  crystal uhd  ستالیکر  ی ها  شگریسامسونگ با نما  د یجد  یها  ونیزیتلو   ی دهند. سر   ی را ارائه م
شده است.    دیتول  8K  ا یو    4K  ی فورک  ، یفول اچ د  ر ی تصو  ت ی فیبا ک  SAMSUNG TVکنند.    ن یرا تضم  ی انرژ   نییو مصرف پا  سب منا  د ید  ه یزاو 

ها    ی قیها و گوش دادن به موس  لم ی ف  دن یاز د  د یهمراه شده اند تا شما بتوان   ر ی مختلف صدا و تصو  ی ها  یها و تکنولوژ   ی مدل ها با فناور   ن یا
 . دیباال لذت ببر ت یفیبا ک

نرخ رفرش    ای  ری اسکن تصو  ر،ی توان به پردازنده تصو  یمدل م  نی دتریسامسونگ جد  ون یز یتلو  ی مدل ها  نی آخر  ر ی جمله مشخصات تصو  از
  ی ها  یژگیکرد. از جمله و   دیمشاهده خواه  تی فیرا فوق العاده با ک  ریها، شما تصاو  یتکنولوژ   نیاشاره کرد. با وجود ا  HLGو    HDR  ر،یتصو

تلو  فناور Q-Symphony)  یسمفون   ویتوان به ک  ی سامسونگ م  دیجد   یاه  ونیزیصدا در  دالب  یها  ی (،  دالب  یخانواده   تال ی جید  یاز جمله 
(Dolby Digitalصدا ،) همه جانبه سوراند،    یDTS  بلوتوث، وجود    نترنت، یاتصال به ا   ت یهوشمند شامل قابل  ی ها  ی ژگی و ... اشاره کرد. و

سامسونگ و جديدترين مدل تلويزيون    یمنحن   ون یز یمدل تلو  نی باشد. آخر  یاز راه دور و ... م   صالهوشمند، ات یاشتراک گذار  ،یصوت  اریدست
  ونیزی تلو  دیجد متیق  ستیبا توجه به ل  دیتوان  یشده است. شما م یو طراح دیتول  2021نا در سال  نام آش  یکمپان  ن یسامسونگ هم توسط ا 

 .دیسامسونگ ، مدل مناسب را بخر 

 

 سامسونگ ونیزیمدل تلو  نیآخر
فروشگاه    نی . در ادیکن یدار یاز فروشگاه خر  د یتوان  یسامسونگ را م ون یز یتلو نی دتر یمدل و جد ن ی سامسونگ آخر ونیزی تلو ی سر  نی دتریجد

. بر  دین یبب  دیتوان   ی سامسونگ را م ون یزیتلو  دی جد مت یسامسونگ و ق ون یزیتلو مت یق ن ی سامسونگ و آخر ون یزی تلو ت ی آپد ن ی آخر ی نترنتیا
مدل    ن ی دتریو جد   ن ی. باالتر دیو ... موجود را بخر  50،  48،  40،  32  نچ،ی ا  55سامسونگ    ی د  ی مدل ال ا  نی آخر  د یتوان   ی اساس شما م  ن یا

ن   دیدر دسترس شما است تا بتوان   2022و    2021سامسونگ    ونیز یتلو   ی و  یمدل ت  ن یو بهتر   نیمناسب تر   ن،ی خود، ارزانتر  از یبا توجه به 
SAMSUNG دیکن ی دار یرا خر. 


