
Diep zwart met een brede kijkhoek 

Te ontdekken in volgende modellen 

▪ 55 inch QLED 4K Q80R (levering vanaf week 15) 

Algemene specificaties 

▪ Direct Full Array 6x: zelfs in de donkerste scènes zie je elk detail 

▪ 100% kleurvolume: de meest pure kleuren voor het helderste beeld 

▪ Ultra Viewing Angle: prachtig beeld vanuit elke hoek 

▪ Ambient Mode: de mooiste TV, ook als hij uit staat 

▪ Quantum HDR 1500: zie alle nuances 

▪ Ultra Black Elite: geen hinderlijke reflecties meer 

▪ Quantum Processor 4K: Zet alle beelden om naar 4K door kunstmatige intelligentie 

▪ One Remote Control: één remote voor alle toestellen 

 

4K beeldkwaliteit met een superieur design 

Te ontdekken in volgende modellen 

▪ 55 inch QLED 4K Q85R (levering vanaf week 16) 

▪ 65 inch QLED 4K Q85R (levering vanaf week 13) 

▪ 75 inch QLED 4K Q85R (levering vanaf week 16) 

Algemene specificaties 

▪ Direct Full Array 8x: zelfs in de donkerste scènes zie je elk detail 

▪ 100% kleurvolume: de meest pure kleuren voor het helderste beeld 

▪ Ultra Viewing Angle: prachtig beeld vanuit elke hoek 

▪ Ambient Mode: de mooiste TV, ook als hij uit staat 

▪ Quantum HDR 1500: zie alle nuances 

▪ Ultra Black Elite: geen hinderlijke reflecties meer 

▪ Quantum Processor 4K: Zet alle beelden om naar 4K door kunstmatige intelligentie 

▪ One Invisible Connection: één kabel voor zowel stroom als data 

 

Meesterlijke 4K beeldkwaliteit met intens zwart 

Te ontdekken in volgende modellen 

▪ 55 inch QLED 4K Q90R (levering vanaf week 15) 

▪ 65 inch QLED 4K Q90R (levering vanaf week 15) 

Algemene specificaties 

▪ Direct Full Array 16x: zelfs in de donkerste scènes zie je elk detail 

▪ 100% kleurvolume: de meest pure kleuren voor het helderste beeld 

▪ Ultra Viewing Angle: prachtig beeld vanuit elke hoek 

▪ Ambient Mode: de mooiste TV, ook als hij uit staat 

▪ Quantum HDR 2000: zie alle nuances 

▪ Ultra Black Elite: geen hinderlijke reflecties meer 



▪ Quantum Processor 4K: Zet alle beelden om naar 4K door kunstmatige intelligentie 

▪ One Invisible Connection: één kabel voor zowel stroom als data 

 


