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GTV-43GH412N
   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر

A+ پنل با کیفیت
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 
(Time Shift) تلویزیونى

صداى استریو
بلندگوى 12 وات 2.0 کاناله

USB  قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل

(SIMPLINK) تلویزیون
Headphone خروجى

RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل
Coaxial و HDMI ARC مجهز به

تعداد ورودى 2l : USB عدد
تعداد ورودى 3l : HDMI عدد

GTV-40GH412A
   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر

A+ پنل با کیفیت
طراحى منحصر به فرد با رنگ بژ 

مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى
(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال
قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 

(Time Shift) تلویزیونى
صداى استریو

بلندگوى 12 وات 2.0 کاناله

USB  قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل

(SIMPLINK) تلویزیون
Headphone خروجى

RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل
Coaxial و HDMI ARC مجهز به

تعداد ورودى 2l : USB عدد
تعداد ورودى 3l : HDMI عدد

GTV-32GD412N
   HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر

A+ پنل با کیفیت
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 
(Time Shift) تلویزیونى

صداى استریو

بلندگوى 12 وات 2.0 کاناله
USB  قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه

  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل

(SIMPLINK) تلویزیون
Coaxial و HDMI ARC مجهز به

تعداد ورودى 2l : USB عدد
تعداد ورودى 2l : HDMI عدد

سیستم عامل اندروید
محبوب ترین سیستم عامل هوشمند بر روى تلویزیون هاى جى پالس قرار داده شده است تا تجربه استفاده لذت بخش از 
تکنولوژى را در اختیار شما قرار دهد. سرعت باال، کاربرى راحت و امکانات جذاب همگى از ویژگى هاى سیستم عامل اندروید 

است، پس به راحتى اپلیکیشن دانلود کرده، ِوب گردى کنید و از امکانات فوق العاده تلویزیون لذت ببرید.

تکنولوژی جابجایی زمان
در زمان سفر کنید! تکنولوژى جابجایى زمان، قابلیتى کاربردى است که به شما امکان مى دهد تا در حین تماشاى شبکه هاى 
تلویزیونى، به راحتى تصویر را به چند دقیقه قبل برده و مجدداً قسمت مورد نظر را تماشا کنید و اینگونه به محض اراده، 

به هر قسمت از محتواى درحال پخش دسترسى داشته باشید.

قابلیت انتقال تصاویر
صفحه موبایل، تبلت و حتى لپ تاپ را بدون سیم و به راحتى به صفحه بزرگ تلویزیون انتقال دهید و فیلم ها، بازى ها، 

برنامه ها و حتى شبکه هاى اجتماعى خود را با صفحه نمایش تلویزیون مشاهده کنید.

تکنولوژی کاهش دهنده خودکار نویز تصاویر
تلویزیون هاى جى پالس با تکنولوژى مدرن و فوق العاده "کاهش دهنده خودکار نویز" قادرند تصاویر داراى نویز و غیر شفاف 

را به صورت خودکار به تصاویرى صاف و واضح تبدیل نمایند تا شما از مشاهده تلویزیون نهایت لذت را ببرید.

A+ صفحه نمایش با کیفیت
تلویزیون هاى جى پالس با تکنولوژى پنل هاى +A، بهترین کیفیت تصاویر و واقعى ترین رنگها را در اختیار شما گذاشته و با داشتن زاویه دید مطلوب و 

عمر طوالنى، حس اطمینان خاطر را براى شما به ارمغان مى آورند. 
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GTV-50GU812S

   Ultra HD4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

پشتیبانى از طیف رنگى گسترده
 Ultra Slim Design داراى قاب بسیار باریک

Android 4.4 تلویزیون هوشمند با سیستم عامل
داراى کنترل هوشمند مناسب براى فضاى اندروید

(امکان خرید مجزا)
قابلیت اتصال هوشمند به کامپیوتر و موبایل به روشهاى 

Screen Share مختلف و
پشتیبانى از شبکه هاى اجتماعى از جمله اسکایپ 

Wi-Fi قابلیت اتصال به
قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 

(Time Shift) تلویزیونى
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

صداى استریو
بلندگوى 16 وات 2.0 کاناله

USB قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل 

(SIMPLINK) تلویزیون
LAN داراى ورودى کابل

Headphone خروجى
RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل

Coaxial و HDMI ARC مجهز به
تعداد ورودى USB : 2 عدد

تعداد ورودى HDMI : 3 عدد

GTV-50GH412N
   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر

A+ پنل با کیفیت
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 
(Time Shift) تلویزیونى

صداى استریو
بلندگوى 12 وات 2.0 کاناله

USB  قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل

(SIMPLINK) تلویزیون
Headphone خروجى

RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل
Coaxial و HDMI ARC مجهز به

تعداد ورودى 2l : USB عدد
تعداد ورودى 3l : HDMI عدد

   Ultra HD4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

پشتیبانى از طیف رنگى گسترده
 Ultra Slim Design داراى قاب بسیار باریک

Android 4.4 تلویزیون هوشمند با سیستم عامل
داراى کنترل هوشمند مناسب براى فضاى اندروید

(امکان خرید مجزا)
قابلیت اتصال هوشمند به کامپیوتر و موبایل به روشهاى 

Screen Share مختلف و
پشتیبانى از شبکه هاى اجتماعى از جمله اسکایپ 

Wi-Fi قابلیت اتصال به
قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 

(Time Shift) تلویزیونى
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

صداى استریو
بلندگوى 16 وات 2.0 کاناله

USB قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل 

(SIMPLINK) تلویزیون
LAN داراى ورودى کابل

Headphone خروجى
RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل

Coaxial و HDMI ARC مجهز به
تعداد ورودى USB : 2 عدد

تعداد ورودى HDMI : 3 عدد

GTV-55GU812S GTV-65GU811N

   Ultra HD4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

پشتیبانى از طیف رنگى گسترده
داراى پایه فلزى با طراحى زیبا  

Android 4.4 تلویزیون هوشمند با سیستم عامل
داراى کنترل هوشمند مناسب براى فضاى اندروید

(امکان خرید مجزا)
قابلیت اتصال هوشمند به کامپیوتر و موبایل به روشهاى 

Screen Share مختلف و
پشتیبانى از شبکه هاى اجتماعى از جمله اسکایپ 

Wi-Fi قابلیت اتصال به
قابلیت جابجایى زمانى تصویر درحال پخش از شبکه هاى 

(Time Shift) تلویزیونى
مجهز به تکنولوژى تقویت سیگنال دریافتى

(Noise Reduction) کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
DVB-T/T2 قابلیت پخش شبکه هاى دیجیتال

صداى استریو
بلندگوى 16 وات 2.0 کاناله

USB قابلیت پخش تصویر، موزیک و فیلم از روى حافظه
  External Hard و USB قابلیت ضبط بر روى حافظه خارجى اعم از
امکان کنترل سایر لوازم صوتى و تصویرى با ریموت کنترل 

(SIMPLINK) تلویزیون
LAN داراى ورودى کابل

Headphone خروجى
RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل

Coaxial و HDMI ARC مجهز به
تعداد ورودى USB : 2 عدد

تعداد ورودى HDMI : 3 عدد


