
  

 ؛ 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  دالرقیمت  لینک و مدل مشاهده 

 $ 49X7500H 539 تلویزیون سونی  $ 43X75J 506 تلویزیون سونی  $ 32W600D 286 تلویزیون سونی 

 $ 50X80J 657 تلویزیون سونی  $ 50X75 619 ی تلویزیون سون $ 49X8000H 634 تلویزیون سونی 

 $ 55X85J 828 تلویزیون سونی  $ 55X8000H 723 ی تلویزیون سون $ 50W660F 559 تلویزیون سونی 

 $ 55A80J 1315 تلویزیون سونی  $ 55X80J 667 تلویزیون سونی  $ 55X7500H 684 تلویزیون سونی 

 $ 65A90J 2634 تلویزیون سونی  $ 55X90J 996 تلویزیون سونی  $ 55X75J 559 تلویزیون سونی 

 $ 65X8000H 996 تلویزیون سونی  $ 65X8500G 1154 تلویزیون سونی  $ 65X7500H 888 ی تلویزیون سون

 $ 65X80J 937 تلویزیون سونی  $ 65X9500H 1299 تلویزیون سونی  $ 65X85J 1111 تلویزیون سونی 

 $ 9G65A 2236 تلویزیون سونی  $ 65X90J 1217 تلویزیون سونی  $ 65X95J 1628 تلویزیون سونی 

 $ 65A80J 2023 تلویزیون سونی  $ 65A8H 1845 تلویزیون سونی  $ 65A8G 1907 تلویزیون سونی 

 $ 75X80J 1480 تلویزیون سونی  $ X8000H75 1460 تلویزیون سونی  $ 75X85J 1671 تلویزیون سونی 

 $ 77A80J 3190 تلویزیون سونی  $ 75X95J 2434 تلویزیون سونی  $ 75X90J 1940 تلویزیون سونی 

 $ 85X9000H 2467 تلویزیون سونی  $ 85X95J 2302 تلویزیون سونی  $ 85X85J 2161 تلویزیون سونی 

 $- - $- - $ 85X8000H 2138 تلویزیون سونی 

  

    

 قیمت تلویزیون سونی و خرید 
   

https://baneeh.com/sony-32w600d-led-hd-smart-bravia-tv-xr-200hz-dolby-linux-4gb
https://baneeh.com/sony-led-smart-43-inch-43x75j-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/sony-kd-49x7500h-4k-smart-android-led-tv/
https://baneeh.com/sony-led-smart-49-inch-4k-49x8000h-hdr-android-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-50-inch-4k-50x75-hdr-hlg-android-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-50-inch-4k-50x75-hdr-hlg-android-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-50-inch-4k-50x75-hdr-hlg-android-tv
https://baneeh.com/sony-50x80j-led-4k-ultra-hd-hdr-smart-android-tv
https://baneeh.com/50w660-sony-led-full-hd-smart-tv
https://baneeh.com/55x8000h-sony-bravia-4k-android-smart-led-tv-x1tm-dolby-wi-fi-16gb-v4-2
https://baneeh.com/55x8000h-sony-bravia-4k-android-smart-led-tv-x1tm-dolby-wi-fi-16gb-v4-2
https://baneeh.com/55x8000h-sony-bravia-4k-android-smart-led-tv-x1tm-dolby-wi-fi-16gb-v4-2
https://baneeh.com/sony-55x85j-smart-android-4k-led-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-4k-55x7500h-55-inch-hdr-tv
https://baneeh.com/sony-55x80j-uhd-4k-android-smart-led-tv
https://baneeh.com/sony-oled-smart-55-inch-55a80j-4k-hdr10-tv
https://baneeh.com/sony-55x75j-4k-ultra-hd-android-hdr-smart-tv
https://baneeh.com/sony-55x90j-led-smart-4k-android-tv
https://baneeh.com/sony-oled-65-inch-65a90j-smart-4k-hdr-hlg-tv
https://baneeh.com/sony-kd-65x7500h-4k-smart-android-led-tv/
https://baneeh.com/sony-kd-65x7500h-4k-smart-android-led-tv/
https://baneeh.com/sony-kd-65x7500h-4k-smart-android-led-tv/
https://baneeh.com/kd-65x8500g-sony-4k-android-smart-led-tv/
https://baneeh.com/sony-65x8000h-4k-android-smart-led-tv
https://baneeh.com/sony-65x85j-smart-android-4k-led-tv
https://baneeh.com/65x9500h-sony-4k-led-tv-processor-x1-android-bluetooth-4-2-airplay
https://baneeh.com/sony-65x80j-uhd-4k-android-smart-led-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-65-inch-65x95j-4k-hdr10-tv
https://baneeh.com/65x90j-sony-led-smart-android-tv-4k-hdr-20w-wifi
https://baneeh.com/65a9g-sony-bravia-oled-4k-tv-smart-processor-x1-ultimate-hdr10-android
https://baneeh.com/sony-xbr-65a8g-4k-uhd-oled-smart-android-x1-bravia-16gb-bluetooth-v-4-1
https://baneeh.com/sony-65a8h-65inch-oled-4k-smart-andorid-tv
https://baneeh.com/sony-oled-65-inch-4k-65a80j-tv
https://baneeh.com/sony-75x85j-led-smart-4k-android-tv
https://baneeh.com/sony-75x8000h-4k-android-smart-led-tv
https://baneeh.com/sony-75x80j-uhd-4k-android-smart-led-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-75-inch-75x90j-android-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-75-inch-4k-75x95j-hdr-bluetooth-wifi-tv
https://baneeh.com/sony-oled-smart-77-inch-77a80j-4k-hdr-tv
https://baneeh.com/85x85j-sony-led-tv-4k-smart-android-16gb-dolby-hdr-20w
https://baneeh.com/sony-led-smart-85-inch-85x95j-4k-dolby-vision-dolbytm-atmos-tv
https://baneeh.com/sony-led-smart-85-inch-85x9000h-4k-hdr-android-tv
https://baneeh.com/sony-85x8000h-led-tv-4k-android-smart-dolby-20w
https://baneeh.com/video-audio-devices/tv-brands/sony


 

 سونی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون 

 W600D KDL W660F KD X7500H KD X8000H KD X8500G KD X9000H KD X9500H امکانات و مدل 

 32 سایز و اینچهای موجود
32-40-43-49-

55 
49-55-65-75 49-55-65-75-85 49-55-65-75-85 55-65-75-85 55-65-75-85 

 کشور سازنده
 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  زبان منو

 WXGA FHD 4K 4K 4K 4K 4K کیفیت تصویر

 اسکن تصویر
Motionflow
™ XR 200Hz 
native50Hz 

Mf™ XR 200 
50Hz 

Mf™ XR 200 
50Hz 

Mf™ XR 200 
50Hz 

Mf™ XR 800 
100Hz 

X-Motion Clarity 
Auto mode 

X-Motion Clarity 
Auto mode 

 2020 2020 2019 2020 2020 2018 2016 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 کانال 2
5W+5W 

   5W+5دوکانال  
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 دوکانال  

10+W10   
 چهارکانال

10+10 +5 +5 
 چهارکانال

10+10 +5 +5 

 - - نوع دستیار صوتی ) کنترل با صدا (
Google 

Assistant 
OK Google 

Google 
Assistant 

- 
Google 

Assistant 
ALEXA 

ALEXA 

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

 کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  Smart TV Smart TV اینترنتوای فای و اسمارت و مرورگر 

Apple HomeKit  
 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا

- - - 
Apple 

HomeKit 
- 

Apple 
HomeKit 

Apple 
HomeKit 

 معمولی معمولی معمولی ریموت کنترل هوشمند جادویی
Smart remote   

control 
 معمولی

Smart remote   
control 

Smart remote   
control 

 بدون قاب  قاب خیلی کم  قاب کم  قابدار  قابدار  قاب زیاد قاب کم  میزان قاب

 باریک  باریک  متوسط متوسط متوسط ضخیم  باریک  میزان ضخامت فوق باریک

 دوشاخه ای  دوشاخه ای  دوشاخه ای  دوشاخه ای  دوشاخه ای  نوار توخالی  نوع پایه
 تیغه

 دوشاخه ای 
 

 



 

 

 سونی مشخصات و امکانات و قابلتهای تلویزیون 

 KD X80J KD X85J XR X90J X95J KD A8G A9G KD A8H XR A80J A90J امکانات و مدل 

 سایز و اینچهای موجود
43-49-55-
65-75-85 

55-65-75-
85 

55-65-75-
85 

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

 کشور سازنده
 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 قطعات ژاپن  
 مونتاژ مالزی 

 فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  فارسی  زبان منو

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

 اسکن تصویر
Mf™ 
XR200 

240  Hz 

Mf™ XR 
800 
100  Hz 

X-Motion 
Clarity 

Auto mode 

X-Motion 
Clarity 

Auto mode 

Motionflow
™ XR 

Motionflow
™ XR 

Auto mode 

X-Motion 
Clarity 

Auto mode 

X-Motion 
Clarity 

Auto mode 

X-Motion 
Clarity 

Auto mode 

 2021 2021 2020 2019 2019 2021 2021 2021 2021 سال ساخت

 قدرت خروجی صدا
 دوکانال  

10+10W 
 دوکانال  

10+10W 
 دوکانال  

10+10W 
 پنج کانال 
5X10W 

 چهارکانال
10+10 +5 +5 

 چهارکانال
10+10 +20+2

0 

 چهارکانال
10+10 +5 +5 

 سه کانال  
3X10W   

 چهارکانال
10+10 +20+2

0 

 نوع دستیار صوتی ) کنترل با صدا (

Google 
Assistant 

OK 
Google 

- - 
Google 

Assistant 
- - 

Google 
Assistant 

ALEXA 
- - 

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

 کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  کامل  وای فای و اسمارت و مرورگر اینترنت

Apple HomeKit  
 اپلیکیشن کنترل هوشمند اشیا

Apple 
HomeKit 

Apple 
HomeKit 

Apple 
HomeKit 

Apple 
HomeKit 

- - 
Apple 

HomeKit 
Apple 

HomeKit 
Apple 

HomeKit 

 کنترل هوشمند جادوییریموت 
Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
Backlit 
remote  

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
control 

Smart 
remote  
Backlit 
remote  

 بدون قاب  قاب کم  قاب کم  قاب خیلی کم  بدون قاب  بدون قاب  قاب خیلی کم  قاب کم  قابدار  میزان قاب

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

 دوشاخه ای  دوشاخه ای  دوشاخه ای  نوع پایه
 قابل تنظیم  
 سه گانه 

 دوشاخه ای  صفحه ای  توخالی نوار 
 قابل تنظیم  
 سه گانه 

 قابل تنظیم  
 سه گانه 

 

 



 

 سونیتلویزیون   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  

 

 

 

 



  

QD-OLED    جمله که    ونیزیتلو  شگرینما  ی ها   یفناور از  است  ها 
 QLEDو رنگ   ییها و روشنا  OLEDفوق العاده اولد    ت یفیاز ک   یبیترک

  یدارد و رنگ مشک ییپنل همانند اولد ها کنتراست باال نیها است. ا
  ولدیک  یها  ونیزیمشابه تلو  نیدهد. همچن  یم  شی را به طور کامل نما

 هم برخوردار است.  یخوب ییاز روشنا

OLED کی ارگان ل ینورگس  ود ی است که مخفف عبارت د شگریمختلف نما ی ها  یاز فناور  ی کی   
پنل ها با    نی رو ا   نیندارند. از ا   نهیبه نور پس زم  یاز یها ن   LEDباشد. اولد ها بر خالف    یم        

باال رده و پرچمدار    یشده اند. در مدل ها   دیتول   LED  ینسبت به مدل ها   یضخامت کمتر .            
  ی پنل م   نیا   ی ها  ی. از جمله خوب می نوع از پنل ها هست  نی ا  حضورشاهد    یسون  یکمپان.        

  ی انرژ   نییپا   مناسب و مصرف   د ید   ه ی، زاو  ی ، ارائه کنتراست عال  یکامل رنگ مشک  شی توان به نما
 اشاره کرد. 

 
ها  یکی  « Airplay » یرپلیا  راه  گذار   یاز    یی محتوا  یاشتراک 

هوشمند اپل و    یها  یگوش  نیب  ریو تصاو  یقی، موس  لمیهمچون ف
 .ها است ونیزیبا تلو  پدهایآ

است    یصوت  یارهایدست از    یکی « Google Assistant » ستنت یگوگل اس
 نی . در ام یشاهد حضور آن هست   یهوشمند سون  یها  ونیزیکه در مدل تلو 

، پخش برنامه ها   لم ی ف  افتنی  یخود برا  یاز صدا  دیتوان  یها م  ونیز یمدل تلو
کن  یقی، پخش موس استفاده   ... با دستد یو  م  یصوت  اری.   اب  دیتوان   یگوگل 

 .دیرا اعمال کن   ونیزیتلو ماتیاز تنظ ی، برخ یصوت یاستفاده از فرمان ها

تصاو « XR Upscaling » ریتصو  تیفیک  یارتقابا   ک  یر یاز   یت ی فیبا 
 برد. پردازشگر دیمنبع ، لذت خواه ای، صرف نظر از محتوا   4Kبه  کینزد

XR دارد و به طور هوشمند بافت ها   یاز داده ها دسترس  یعیبه حجم وس
 .کند  یم یبازساز  ریتصاو یاز دست رفته را برا   اتیو جزئ

است   ریتصو  ی ها  یاز فناور   ی کی«    Local Dimming»    نگیمیلوکال دا 
  ی کار موجب م  نی شود. ا   میتنظ  یشود نور به صورت محل  یکه باعث م

داده شود. از   شیتر و نقاط روشن ، روشن تر نما   رهیت  کیشود نقاط تار
 دهد.  یم شی باالتر نما ت یفیرا با کنتراست بهتر و ک ریرو تصاو  نیا 

Voice Zoom    شود    ی است که موجب م  یصوت  ی ها   یفناور از   یکی
افزا بدون  د  شیتا   ، تر   ونیزیتلو  یها  الوگیصدا  واضح  را 

 ه یدهد ، آن را تجز  یم  صینوع صدا را تشخ  Voice Zoom.دیبشنو
 .دهد یم شیکند و وضوح آن را افزا  یم لیو تحل

Ambient Optimization Pro  یسون   ی ها  ونیز یتلو  یهاحالت  از    یک ی 
و صدا را اعمال    ریتصو  ماتیتنظ  BRAVIA CAMاست که با استفاده از  

ا  ت یموقع  BRAVIA CAMکند.    یم و  اتاق  در  از    نکهیافراد  چقدر  و 
تشخ  ونیزیتلو را  دارند  تنظ  یم  صیفاصله  سپس   ، و   ماتیدهد  صدا 
 کند که واضح تر باشند.     یم میتنظ یرا طور  ریتصو

است که    یصوت  یها  یفناور از    یکی  « Dolby Atmos » اتموس  یدالب
  ی مجهز به دالب  ی ها  ونیز یارائه شده است. تلو  ی دالب  گاهیتوسط آزما
ارائه م  یسه بعد  ریفراگ  یاتموس صدا  از    یدهند که گاه  یرا  اوقات 

 .بهتر است  یواقع یصدا 

Clear Voice   تی فی، ک  نهیپس زم  یاز صدا   یاصل  یبا جدا کردن صداها  
شما    یرا برا   یبخشد تا تجربه گوش دادن واضح و بهتر   یرا بهبود م  صدا 

از استفاده  با  کند.  محتوا  Clear Voice فراهم  م   ی بر  متمرکز   یخود 
 ی شود صدا   ی، باعث م  ط یمح  یبا کاهش صدا  Clear Voice .دیشو

 .شود ده یشنانسان واضح تر 

 
  ی است که به شما امکان م  ی فناور  « Chromecast » کروم کاست

لپ تاپ    ایمورد عالقه خود را از تلفن ، تبلت    یدهد محتوا و برنامه ها
 .دیمنتقل کن  ونیزی به تلو ما  یمستق

پو  کنندهت یتقو به  « Dynamic Contrast Enhancer » ایکنتراست 
ارائه رنگ ها  ماتی طور خودکار تنظ به منظور  را  واضح تر و   یکنتراست 

 یرا بهبود م   ریتصو  ت یفیک یفناور   نی رو ا   ن یکند. از ا   یم  میروشن تر تنظ
 .دهد یم شی تر نما ره یرا ت  رهیت یبخشد و قسمت ها

4k  از  شتر یبرابر ب  4آن    یها   سلیاست که تعداد پ  یر یاستاندارد وضوح تصو Full 
HD   یبه صورت عمود   کسلیپ  2160و    یبه صورت افق   کسلیپ  3840است. تعداد  

با  4K  یها  ونیزیدر تلو  ریتصو  تی فی. ککسلیپ  ونیلی م  8.3  بایشود ؛ تقر  یارائه م
شود. از   یداده م  شیتر نما  روشنواضح تر و    اریباالتر ، بس  کسلیتوجه به تراکم پ

  ری، تصاو  یفورک  یها  ونیزیدهد. تلو  یرا ارائه م  ریتصاو  ی باال  ت ی فیک 4Kرو    نیا
4K گذارند  یم شیبه نما یاصل  تی فیرا با همان وضوح و ک. 

تعداد   یک8است.     8kها ،    ون یزیتلو  یبرا   ریتصو  تیفیک استاندار    ن یدتریجد
دهد ؛   یارائه م  یرا به صورت عمود  کسل یپ  4320و    یافق  کسلیپ  7680

 زان یم  ن یبا توجه به ا 8Kاست.    کسلیپ   ون یلیم   33  بایتقر  یبه معنا  نیا
  ی م  ائهرا ار  یفورک ی ها ونیزیاز تلو شتریبرابر ب 4 ی تیفی، وضوح و ک  کسلیپ

 ش ی صفحه نما  یبر رو  زی را ن  اتیجزئ  نی زتریر  دیتوان  یرو شما م  نیدهد. از ا
8K دیها مشاهده کن ونیزیتلو. 

BRAVIA CAM   م یرا تنظ   ونی زی تلو  یی ، روشنا  ون یز یشما و تلو  نی فاصله ب  صی با تشخ  
  ی عال ریتصو  تی فیاز ک  شه ی، هم  دی اتاق هست  یدر کجا  نکه یکند تا بدون توجه به ا  یم

  ی م  نهیبه  ینور   ط یرا با شرا  ری، تصاو  ونیز یحسگر نور و رنگ در تلو  کی .  دی لذت ببر
  ت ی شما و موقع   BRAVIA CAM.  دی ممکن را داشته باش   یتجربه تماشا   نیکند تا بهتر 

چپ    ی، سپس تعادل صدا  دیکن  یاگر از کناره ها تماشا م  ی کند ، حت یشما را دنبال م
، از همان   د ی اتاق که باش  یکند. در هر کجا   یم  می تنظ نه یبه  کی آکوست  ی و راست را برا

 . دی ا  ستهنش  ونی زیبرد که انگار درست در مقابل تلو  دی لذت خواه   ییصدا   تی فیک

  ی است که در سال ها  یمحبوب و کاربرد  یعامل ها  ستمیاز س  یکی   دیاندرو
عامل در  ستمیس نیها هم وارد شده است. وجود ا ونیزیتلو یایبه دن ریاخ 
 یها م  یاز برنامه ها و باز   یگسترده ا   ی ها موجب نصب و اجرا   ونیزیتلو

به  ها ونیزی تلو یرا برا  ی فراوان یها ت یعامل قابل ستمیس ن یشود. حضور ا 
دارد. م قابل  ی همراه  به  ،    یصوت  ی جستجو  ت یتوان  باال  ، سرعت عملکرد 

 و ... اشاره کرد.  یصوت یارهایاز دست ی بانیساده ، پشت یدسترس ت یقابل

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  
آشنا کنیم تا بهتر بتوانید مدل    سونیندارید. در این بخش می خواهیم شما را با مهمترین و پرکاربرد ترین تکنولوژی های تلویزیون  

 .مناسب را انتخاب کنید 

سونی دانشنامه اصطالحات پر کاربرد تلویزیون   

BRAVIA CAM    «  

 » د یاندرو   

4k  « 

   » 8k   

Chromecast  « 

  »    » Contrast 

 

Dolby Atmos  « 

» Clear Voice  

Voice Zoom  « 

   » Ambient 

4K Upscaling    «  

» Local Dimming 

Airplay  « 

  » Google Assistant 

QD-OLED  « 

« OLED 
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از   ی کی HLGهمان    ای «    Hybrid Log-Gamma»    گاما   تمیلگار   بیترک
که   HDR  ی قبل  یفرمت برخالف فرمت ها  ن یاست. ا   HDR  یفرمت ها
پخش    یکردند ؛ برا   یشده و آماده استفاده م  یاز قبل رمزگزار   یاز محتوا 

 .ردیگ  یزنده مورد استفاده قرار م

DTS  کوتاه شده عبارتDigital Theater Systems تواند    یاست که م
کند.   جادیکاناله را ا  7.1کاناله و  61کاناله ،    5.1همه جانبه  ریفراگ یصدا

 کند.   یم دیتول  یباال و به صورت سه بعد تیف یصدا را با ک DTSفرمت 

XR Triluminos Pro    پالت رنگ    نیتر  عیوس  یسون  یها  ونیز یتلودر
کند.    ی م  دیرا بازتول  با یز   یعیطب  یها و رنگ ها  هیدهد و سا   یرا ارائه م

کند و صفحه    یم  د یرا بازتول  یعیطب  یها و رنگ ها  هیسا  ی فناور   نیا 
پر   ییدر تمام سطوح روشنا  یواقع  ی زنده و بافت ها  یرا با رنگ ها

 کند.  یم

HDR  مخفف عبارتHigh Dynamic Range  .استHigh Dynamic 
Range  شود نقاط    ی که موجب م  باالست  ی کینامی محدوده د  یبه معنا

بدان معنا    نیداده شوند. ا  شیبهتر نما  اتیبا جزئ  ریو روشن تصاو  کیتار
موجب    تی ویدر    HDRشود.   یموجب بهبود کنتراست م  HDRاست که 

 . دیده شود. یعیکنتراست بهتر و کامال زنده و طبر با یشود تا تصاو یم

، صدا از تمام سطح صفحه   Acoustic Surface Audio  یبا فناور 
قرار    ونیز یتلوشود. دو محرک نوآورانه در پشت    یپخش م  ش ینما

کند. از   ی حرکت م ریکنند که در تصو  جادی را ا  یی داده شده اند تا صدا 
شوند. با وجود    یم  دهیاز مکان مناسب شن  قا  یها دق  الوگی رو د  نیا 
و حس    د یشو یهمراه م  دئوهایحرکت در و  یدا شما با ص یفناور   نیا 

 کرد.  دیرا تجربه خواه یینمایزنده و س یصحنه ها

XR OLED Motion    با استفاده از پردازندهCognitive Processor 
XR  ی متوال  ی ها  میدر فر  یعناصر بصر   ل یو تحل  هیو تجز   یی با شناسا   ،
  میفر  نیرا ب  یاضاف  ی ها  میفر  یفناور   نیبرد. ا  یم  نیرا از ب  ریتصاو   یتار 
  ی صاف و واضح ، حت  یاز عملکرد  د یکند تا بتوان  ی م  جادیا  یاصل  یها

 . دیلذت ببر عیپر تحرک و سر  یها سدر سکان

  ن ی . ایسون  Cognitive Processor XR  پردازندهبا    یواقع  ریدر ارائه صدا و تصو  یانتقالب
  ی ایکه انسان ها در دن  یا  وهیکرده و آن را به همان ش  ل یو تحل  هیپردازنده محتوا را تجز

کند که چگونه    یپردازنده درک م  نیکنند. ا  یم  یشنوند ، بازساز   یو م  نندیب  یم  یواقع..      
رنگ    یکند تا عمق واقع  یم  لیو تحل  هیرا تجز  ریکند ، تصاو  یانسان فوکوس مچشم  ..      

پردازنده حس غوطه ور    نیکند. ا  دیزنده را تول  یبا یز  ی، کنتراست فوق العاده و رنگ ها
  ونیزیدر حال پخش در تلو  ریشود تا تصاو یکند و موجب م یم  جاد یرا ا  ریشدن در تصو
 . دینی بب یواقع یا یرا ، همانند دن

XR OLED Contrast Pro ریبهبود دهنده کنتراست تصو یبه معنا 
در پنل    XR OLED Contrast Proاست.    یسون  یها  ونیزیدر تلو

OLED (QD-OLED)   م  نیا فراهم  را  بتوان  یامکان  تا  از    دیکند 
 . دیخالص لذت ببر  یرنگ ها و مشک نیبا روشن تر یکنتراست واقع

DTS   « 

  » HLG 

HDR    «  

  » Triluminos 

 

Acoustic Surface  « 

   » Motion 

Contrast Pro    «  

   » Cognitive 
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 خرید تلویزیون سونی قیمت سری و مدل
سونی گزینه ای ایده آل برای کسانی است که قصد خرید دلربا ترین تلویزیون از لحاظ طراحی و کیفیت تصویر و سخت افزار را  خرید تلویزیون  

ن  دارند. سونی مدل تلویزیونهایش را با طراحی زیبا و چشم نواز و همچنین کیفیت تصویر زیبا و سخت افزار قدرتمند تولید کرده است. می توا
ی که می تواند کاربران را به سمت خرید تلویزیون سونی سوق دهد ؛ کیفیت عالی تصویر و سخت افزار پر قدرتش است.  گفت مهمترین موضوع
 یزیون سونی و مشخصات و ویژگی های آن ، با ادامه متن همراه شوید.تلو، قیمت   انواع تلویزیون سونیبرای آشنایی بهتر با  

 اینچ های مختلف 
  یکی از نکات قابل توجه در خرید تلویزیون سونی ، سایز و اندازه مناسب است. همه ما می دانیم که قیمت تلویزیون سونی سایزهای متفاوت ، 

نیازهای  هم برای اینکه بتواند جوابگوی    Sonyبسیار متغییر است. از این رو الزم است با توجه به نیاز خود ، سایز و اندازه مناسب را بخرید. کمپانی  
  75در اندازه  بزرگترین تلویزیون سونی جامعه باشد ، تلویزیونهایش را در اندازه ها و سایزهای مختلفی تولید و طراحی کرده است. متفاوت افراد 

ود هستند. این سایزها برای سالن های بسیار بزرگ گزینه ای مناسب هستند. از پرطرفدارترین سایز تلویزیونها می توان به  اینچ موج  85اینچ و  
اینچ موجود است. قیمت تلویزیون سونی سایزهای متفاوت    43اینچ اشاره کرد. کوچکترین تلویزیون سونی هم در اندازه    49اینچ و    55اینچ ،    65

 دات کام ببینید و با توجه به نیاز خود ، مدل مناسب را بخرید.   فروشگاه اینترنتی بانه را در 

 کیفیت تلویزیون سونی 
نی  مپااز جمله نکات مثبت و قابل توجه که در هنگام خرید تلویزیون سونی باید به آن توجه شود ، کیفیت تصویر زیبا است. سونی از آن دسته از ک

هایی است که سعی کرده مدل های مختلف را با کیفیت بی نظیر نمایش تصاویر بر روی صفحه تولید کند. سوني در تولید تلويزیون هایی با  
 کیفیت تصویر عالی به تبحر خاصی رسیده. می توان گفت که تلویزیونهای سونی در زمینه کیفیت باالی تصویر ، زبانزد هستند.  

Sony    8  تلویزیون سونیجدیدترین  اکثر مدل تلویزیونهایش را با کیفیت تصویر فورکی تولید کرده است. در سال جدید این کمپانی ازk    رونمایی
کی را با همان کیفیت و وضوح اصلی و با جزئیات ریز و بسیار طبیعی و زنده بر روی  8شما می توانید منابع    سونی  8kخرید تلویزیون  کرد. با  

ه امروزه بسیار نادر شده نیز ، در بین مدل های این کمپانی به چشم می خورد. در فروشگاه بانه  ک   تلویزیون فول اچ دی سونینمایشگر ببینید.  
را ببینید و با توجه به نیاز خود مناسب ترین مدل را    4kلویزیون سونی  قیمت تسونی و    8kدات کام می توانید لیست مدل و قیمت تلویزیون  

 انتخاب کنید.

 تکنولوژی های مختلف صدا و تصویر
ده  کمپانی سونی برای اینکه بتواند کیفیت تصویر نمایش بر روی صفحه را ارتقا دهد ، از تکنولوژی ها و فناوری های مختلف تصویر استفاده کر

قای  ارتاست. یکی از مهمترین فناوری ها می توان به موتور پردازشگر تصویر اشاره کرد. موتور پردازشگر تصویر با تجزیه و تحلیل تصاویر ، موجب 
کیفیت تصویر خواهد شد. نرخ رفرش تصویر یا همان اسکن تصویر نیز به نمایش زیبای صحنه های پر تحرک بسیار کمک خواهد کرد. قابلیت  

« هم به ارتقای کیفیت تصاویری که از منابع بی کیفیت بوده اند ، کمک شایانی می کند. از دیگر فناوری    XR Upscalingارتقای کیفیت تصویر »  
« ، فناوری    Live Colour« ، الیو کالر »    Local Dimmingی که بر روی نمایش زیبای تصاویر کمک می کند می توان به لوکال دایمینگ »  های

HDR10  فناوری ،HLG   ،XR Triluminos Pro .و ... اشاره کرد 

برای ارائه صدای همه جانبه    Surroundو قابلیت    از ویژگی های صدا می توان به فرمت صدای فراگیر هوشمند دیجیتال دالبی دیجیتال پالس
بهره گرفته. در فروشگاه اینترنتی    clear voiceفراگیر چند جهته اشاره کرد. سونی برای افزایش وضوح و حذف نویز و صداهای اضافی از قابلیت 

 تکنولوژی های مختلف دسترسی داشته باشید. بانه می توانید به خرید تلویزیون سونی و لیست مدل و قیمت تلویزیون سونی با ویژگی ها و

 QD-OLEDو  LED TVتلویزیون اولد سونی و 
ال ای  سونی هم از آن دسته از کمپانی هایی است که برخی از مدلهایش را با فناوری اولد تولید کرده است. به جرات می توان گفت که اولد یا او  
پایین  دی یکی از بهترین پنل های تلویزیون ها هستند که کیفیت بسیار عالی دارند. از مزایای خانواده افسانه ای اولد می توان به مصرف انرژی  

  سونی   oledتلویزیون  مشکی ، زاویه دید عالی و کیفیت عالی تصویر اشاره کرد. طراحی منحصر به فرد  ، کنتراست عالی ، نمایش عالی رنگ های  
 سلیقه ای را برای خرید تلویزیون سونی به خود جلب کند.می تواند نظر هر کاربر خوش 
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نسبت به قیمت تلویزیون    قیمت تلویزیون ال ای دی سونیسونی اشاره کرد.    ledبه تلویزیون  از اعضای ارزان قیمت باشگاه سونی می توان  
ترکیبی   QD-OLEDرونمایی کرد.  QD-OLEDبا فناوری نمایشگر بسیار ارزان تر است. سونی در سال جدید از سری تلویزیونهایی   OLEDسونی 

است که تمامی مزایای اولد ها را دارد و برای روشنایی صحنه از فناوری کیولد بهره گرفته. از این رو می توان    QLEDو    OLEDاز دو فناوری  
 ید بی شک بهترین و عالی ترین نوع صفحه نمایش ها هستند.گفت که این سری جد 

 SONYاسمارت تی وی  
کر  امروزه زندگی ما به طور عجیبی به وسایل هوشمند گره خودره است ؛ از این رو کمپانی های تولید کننده لوازم صوتی و تصویری هم به این ف

ون ها کنند. امروزه اغلب مدل تی وی های تولید شده توسط کمپانی های بزرگ و  افتادند تا ویژگی ها و امکانات هوشمند را وارد دنیای تلويزي
با ویژگی ها و امکانات هوشمند تولید و طراحی شده اند. هوشمند بودن تی وی ها ، دریچه محتوای جذاب را به روی کاربران باز  سرشناس ،  

می توانید از طریق مرورگر اینترنت به صفحات وب دسترسی داشته باشید. می توانید آنالین بازی    تلویزیون سونی هوشمندمی کنند. با خرید  
های  کنید و فیلم ها را به صورت آنالین ببینید. همچنین در تلویزیون اسمارت سونی می توانید به گسترده ای از انواع اپلیکیشن ها و برنامه  

 محبوب و کاربردی دسترسی داشته باشید.  

ویزیون اسمارت سونی هوشمند با سیستم عامل اندروید و میزان قابل توجهی حافظه داخلی تولید شده است. سیستم عامل اندروید رابط  تل
اندروید سونی کاربری ساده و جذابی را در دسترس شما قرار می دهد تا دسترسی به تنظیمات برنامه ها بسیار ساده تر باشد.   با    تلویزیون 

 Googleدستیارهای صوتی مختلفی جهت کنترل تی وی با صدا همراه شده است. از جمله این دستیارهای صدا می توان به گوگل اسیستنت »  
Assistant    « و اوکی گوگل »OK Google  د. پشتیبانی از شبکه هوشمند خانگی  « اشاره کرApple  HomeKit    و پشتیبانی ازGoogle 

search  وVoice Search   از خوبی های اسمارت تی وی هایsony   .است 

کابل ، اتصال گوشی های هوشمند و سایر  اشتراک گذاری بی سیم از دیگر خوبی های تی وی های سونی است. شما می توانید بدون نیاز به  
و بلوتوث    Airplay 2، قابلیت اشتراک گذاری    Chromecastس های سازگار را فراهم کنید. از جمله این اشتراک گذاری ها می توان به  دیوای 

 اشاره کرد.  

 9و  8و  7مدل تلویزیون سونی سری  
ه به  سونی هم مانند دیگر کمپانی های تولید کننده ، هر ساله مدل های مختلف را در سری های متفاوت تولید می کند تا هر کاربر بتواند با توج

نیاز خود و میزان بودجه ای که در اختیار دارد ، مناسب ترین مدل را بخرد. در هنگام خرید تلویزیون سونی حتما به سری و سال ساخت دقت  
نید. با نگاهی به مدل نامبرهای تی وی های سوني می توانید تشخیص دهید که این مدل در چه سالی تولید شده است. سونی معموال در هر  ک

مختص    jاست و حرف    2020مختص سال    hمدل نامبرها یکی از حروف انگلیسی را اضافه کرده. برای مثال می توان گفت حرف  سال به آخر  
 وارد بازار شده است.    kبا پسوند   2022سونی جدید  . تلویزیون 2021سال 

  مدل های   9موجود است که هر کدام دارای ویژگی ها و مشخصات متفاوتی هستند. سری    9و سری    8سری    7سری    6  تلویزیون سونی سری
باال رده و پر امکانات هستند که مجهز به جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا هستند. قیمت تلویزیون سونی باالرده برای اشخصای که تمایل  

  7ی دارند از نوین ترین فناوری ها استفاده کنند و کیفیت عالی تصویر و صدا را دریافت کنند ، قابل توجیه است. مدل های میان رده که در سر 
تولید شده اند ، با قیمت مناسب تری نسبت به باالرده ها موجود هستند. این سری هم از امکانات خوبی برخوردار هستند. میان رده ها    8  و

را می توانید در فروشگاه اینترنتی    2022تلویزیون سونی  معموال نسبت به قیمتی که دارند ، امکانات خوبی را به یدک می کشند. آخرین مدل  
 بانه دات کام با قیمت مناسب انتخاب کنید.

 قیمت انواع ال ای دی سونی
اندازه و سایز ، ویژگی  در هنگام خرید ال ای دی سونی و خرید تلویزیون سونی ، یکی از مهمترین فاکتورها قیمت است. همه ما می دانیم که  

و همچنین سال ساخت بر روی قیمت تلویزیون سونی تاثیر گذار است. از این رو با توجه به تمامی نکاتی که تا اینجای متن به  ها و امکانات  
ه باشید. در فروشگاه  آن اشاره شد ، سعی کنید مطابق با نیاز خود ، بهترین مدل تلویزیون سونی را انتخاب کنید تا انتخابی هوشمندانه داشت

بهترین تلویزیون  ، قیمت روز تلویزیون سونی اسمارت و قیمت  4kو   8k لیست قیمت تلویزیون سونیاینترنتی بانه دات کام شما می توانید به 
 جدید دسترسی داشته باشید.   سونی
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سرویس های ویژه و جذابی همراه است. از جمله این سرویس های ویژه  فروش تلویزیون سونی در فروشگاه بانه دات بسیار ساده است و با  
 روز ، ارسال سریع ، تضمین اصالت کاال و ضمانت سالم بودن محصول اشاره کرد. 7می توان به پرداخت درب منزل ، امکان عودت کاال تا 

 

 انتخاب هوشمندانه تلويزيون
مدل های مختلف آشنا شوید ، می توانید نقد و بررسی تخصصی فروشگاه اینترنتی بانه دات    مشخصات تلویزیون سونی خواهید با  اگر می  

های کلیدی و مشخصات فنی تلویزیون سونی در کنار نقد و بررسی ، انتخاب مدل  کام را مطالعه کنید. وجود مزایا و معایب و همچنین ویژگی  
که به شما در خرید تلویزیون سونی بسیار کمک می کند ، می توان به قابلیت مقایسه مدل  مناسب را بسیار ساده تر می کند. از جمله خدماتی  

و قیمت تلویزیون سونی را با هم مقایسه کنید و مقرون به صرفه ترین  های مختلف اشاره کرد. شما می توانید قابلیت های تلویزیون سونی  
 مدل را انتخاب کنید.

 

 جمع بندی
در این متن سعی کرده ایم تمامی نکات و فاکتورهای مهم که در هنگام خرید تلویزیون سونی بسیار مهم است را بررسی کنیم. حال الزم است  

ناسب ترین تی وی سونی را بخرید. شاید برخی فکر کنند که قيمت تلويزيون ال اي دي سوني  شما با شناسایی نیازهای خود ، بهترین و م
ای  نسبت به برندهای دیگر باالتر است ؛ اما با دیدن کیفیت عالی تصویر ، سخت افزار پر قدرت و البته طراحی زیبا و شیک ، حتما رغبتتان بر

 ارزش خرید و قیمت تلویزیون سونی را به عهده خوانندگان این متن می گذاریم.خرید تلویزیون سونی بیشتر می شود. قضاوت در مورد 
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 smartدار   یفا یوا متیق  نترنتیهوشمند ا  یاسمارت سون ونیز یتلو
  65،  60،  50  نچ،یا   49  نچ،ی ا  43شده است. تلويِزيون سوني    ی و طراح  دیتول  یها و ابعاد مختلف  زیهوشمند در سا  یاسمارت سون   ونیز یتلو
و    نچی خود، ا  ازیمتفاوت است. با توجه به ن   نچی ا 43اسمارت و   نچ یا   50 یسون  ون یز یتلو  مت یدر فروشگاه موجود است. ق  نچی ا 85و   75  نچ، یا

  ی داخل  ی فا  ی به وا  ی هوشمند سون   ون یز یتلو  دیبا خر   رو  ن یاست. از ا   نترنت ی وجود ا   ی . هوشمند بودن به معندیکن  یدار یرا خر   سب اندازه منا
ا  دیخواه  یدسترس با استفاده از مرورگر وب    دیتوان   ی. شما مدیداشته باش  یدسترس  نیبه خدمات آنال  دیتوان   یوجود شما م  نی داشت. با 

(web browserصفحات وب را جستجو کن )دی . 

هوشمند    یسون  ون یز یتلو  نی دتریجد  مت یو ق  نچیا   50 یهوشمند سون   ون یز یتلو  متیاسمارت، ق  نچ یا   ۵۰  یسون  ون یز یتلو  متیمشاهده ق  یبرا 
هوشمند    ون یز یتلو  متیو ق  ی سون   نچی ا  32هوشمند    ون یز یتلو  ،یهوشمند سون  ونیزی تلو  د ی. خردیاصل ژاپن به فروشگاه سر بزن   2021و    2022
 در دسترس است.  روشگاهدر ف نچی ا 55  یسون 

 

 sony ونیز یعامل تلو ستم یس
شوند. البته اکثر    ی م  دی« تول  Android»    دی« و اندرو  Linux»    نوکس یل  یعامل ها  ستم یمعموال با س  sony bravia smart  یو   یت  اسمارت

و برنامه ها   ماتیبه تنظ ی همراه شده است. دسترس ی ساده و جذاب ی با رابط کاربر  ی سون  د یاندرو  ون یز یاست. تلو  androidعامل ها  ستم یس
ها را دانلود    یبرنامه ها و باز   یبه سادگ  دیتوان   یم   ی سون  یو   یت دیآسان است. در اندرو  اریبس  ی عامل و رابط کاربر  ستمیها در س  شن یکیو اپل

توان به کنترل   ی م SMARTهمراه شده اند. از خدمات  ی حافظه داخل  تیگابای گ 16با   SMART ی ها ی و ی. معموال اکثر مدل تدیو نصب کن
 اشاره کرد.  Google searchو  Voice Search  قی با صدا از طر

  ی ها  اری« از جمله دست  Alexaو الکسا »    Google Assistantهوشمند است.    یسون   ونیزی خدمات اسمارت در تلو  گر یاز د  ی صوت  اریدست
اسمارت    sony tv  ی به سادگ  دیتوان   یم  یصوت  یارهایدست  ن یاست. با استفاده از ا  9  یو سر   8  ی ، سر 7  ی، سر 6  ی ، سر X  یمدل سر   یصوت

شده در دسترس شما قرار    ه ی کنترل تعب  موتیکه در ر   ی کروفون یبا استفاده از م  ی ژگیو   ن ی. ا دیکن  ت ی ری مد  ی صوت  ی ها  ان خود را با استفاده از فرم
اسمارت    ون یز ی. تلودیمحتوا و ... استفاده کن  یجستجو   لم، ی کردن صدا، پخش ف  ادیکم و ز  ی توان برا  ی م  یصوت  ی ارهایدست  ن ی. از ا ردی گ  یم

هوشمند    ون یز ی تلو  مت یمدل و ق  ست یل  دیتوان   یرسد. شما م  یاسمارت بفروش م  ی سون   نچ یا   ۶۰  ون یز یو تلو  نچی ا  ۳۲و    نچی ا  ۵۰هوشمند    یسون 
 . دیخود انتخاب کن قهی مدل را با توجه به نظر و سل نی و بهتر دیرا مشاهده کن دیعامل اندرو  ستمیبا س  نچی ا 55  یسون 

 
 



 یسون  ونیزیاسمارت تلو  یسر
  یو  ی. مدل تدی را انتخاب کن   8و    7  یها  یسر   دیتوان   یمناسب، م  متیبا امکانات خوب و ق  4K smartهوشمند    یسون   ونیزیتلو   دیخر   یبرا 
مناسب هستند.    یا   نه ی هستند، گز  ی سون   ون یز یتلو   ن یکه دنبال بهتر   ی اشخاص  ی باالرده ها و فول امکانات ها هستند که برا  ز ین   9  یسر   یها
  یسون  ونیزیاست. تلو   یخوب نه ی مقرون به صرفه تر هستند گز یکه دنبال مدل ها یکسان یبرا  زی ن  6 ی ها یسر  ی سون  مارتاس  یها ون یز یتلو

  اریبس  ری تصو  تی فیک  ی بر رو  شی تلويزيونها  دیکرده در تول   یسع  یدارد. سون   یمناسب   ی فوق العاده و صدا  ریتصو  تی فیهوشمند اصل معموال ک
 دارد. گه ن   یکار کند تا کاربرانش را راض

 

 هوشمند  یاسمارت سون ونیزیتلو  مشخصات 
اولد    ن یاست. بهتر   یاولد سون  ون یز یاز مدل تلو  شتر یهستند. مدل تلويزيون سوني ال اي دي ب  led  شگرینما  ی اکثر دارا  یسون   یها  ون یز یتلو

sony    مدلa8f  دیتوان   یهوشمند م  یسون   ونیزی مدل تلو  دی. با خردیکن  یدار یمناسب خر  متیرا با ق  یسون   ایبراو   ونیزیتلو  دی توان   یاست. م  
. با توجه  دیکن  ی باز   ا یو    دین یبیب  لمی ف  ن ی به صورت آنال  د،یدر صفحات وب جستجو کن  د، یسر بزن   یاجتماع  ی . به شبکه هادیشو  رگرمساعت ها س

و از    دیخود را نصب کن  یکنسول باز   یبه سادگ  دیتوان  یاست. م  یباز   یمناسب برا  یا  نهی گز  sony  یو  یاسمارت ت  ،یعال  ری تصو  تی فیبه ک
 .دیدر کنار دوستان و خانواده خود لذت ببر زیانگ   جانیه ی ها یانجام باز 

از طر  یپدهایها و آ  یهوشمند با گوش  ی اسمارت سون   ونیزیتلو   یاشتراک گذار   تیقابل در دسترس است. شبکه هوشمند    AirPlay  قی اپل 
قابل    نترنتی متصل به ا  یخانگ  یکنترل انواع دستگاه ها  ی ها و مشخصات اسمارت است که برا  تی قابل  گریاز د Apple HomeKitاپل   یخانگ

« در دسترس است.   Chromecast built-inگوگل کاست »    قی از طر  لیاتصال به موبا ت ی قابل ی هوشمند سون  ی ونهایزی استفاده است. در تلو
با استفاده از    دیتوان   ی م  یاسمارت را به سادگ  نچ یا   43  ی سون   ون یز یو تلو  نچیا   50اسمارت    یسون   ونیزی ، تلو  یهوشمند سون   یها  ون یز یتلو

 .دیمتصل کن یسون ونی ز یتلو نترنتیبه ا  ی خلدا یفا  یوا نی و همچن LANکابل و پورت  

 

 یو یاسمارت ت  تیفیک
  ی م  sony  یونها یزی شده اند. تلو  یو طراح  دیتول  یعال  تی فیخوش نام با ک  یکمپان   نی ا  یمدل ها گریهوشمند مانند د  یاسمارت سون  ونیز یتلو

  ت یفیبا ک  ییها  ون یزیکرده است. تلو   یو طراح  دیتول  یعال ری تصو  ت یفیها را با ک   ی و  ی مدل ت  ن یا   sonyکنار شما باشد.    ی طوالن   ان یتواند سال
  ت یفیکه از منابع با ک  یر ی تصاو  دیتوان   ی، شما م  یک  8و   یفورک ریگذارند. عالوه بر تصاو  یم   شیبه نما  یرا با وضح عال  ریتصاو   8kو   4k  ریتصو
  ر ی نظ  یب   شیو ... نما  hdrاز جمله    ریمختلف تصو  یها  یو فناور   ری. موتور پردازشگر تصو دینی و پر وضوح بب  بایز  ز یشده اند را ن   دیتول  نییپا

ثابت کرده    شهی خود را هم  یادعا  نیادعا دارد و ا  یعال  تیفیاست که در ارائه ک   ییها  یاز آن دسته از کمپان   ی کنند. سون   یر را فراهم میتصو
 است. 

 



 

هوشمند قرار    ی اسمارت سون   ون یز یرا در مدل تلو  یعال  یکرهایصدا هم کار کرده و اسپ  یعال  ت یفیارائه ک   یالبته ناگفته نماند که سوني بر رو
هوشمند در کنار خانواده    ی سون   ون یزی تلو  شگر ی نما  ی بر رو  ر یصدا و تصو   یعال  ت ی فیبا ک  ی از چند رسانه ا  د یتوان   ی رو شما م  ن یداده است. از ا 

  ی تضاد نور روشن ، دالب  تی شفاف  ش یافزا   ی برا  HLG  ی ، فناور   TRILUMINOS  شگرینما  ی، تکنولوژ   تالیجید  ونر یو ت  رندهی. گدیلذت ببر   ودخ
  ی اضاف  یو صداها  ز یوضوح و حذف نو  ش یافزا   ی برا  clear voice  ت ی و قابل  Surroundچند جهته    ر یهمه جانبه فراگ  ی پالس ، صدا تالیجید

 ها هستند. یو  یها و امکانات خوب ت یژگی و گر یاز د


