Elektro Van Assche
Kruishoutemsesteenweg 242-244
9750 Zingem

+32 (0)9 384 14 25
weborders@elektrovanassche.be

Merk: LG
Model: OLED65A16LA
Black Friday

€ 1.499,00
€ 1.799,99
8806091153876

8 806091 153876 >

Acties

LG TV Oled, Qned, Nano: tot
€2000 cashback

LG Smart TV: 3 maanden
gratis Apple TV+

Actie geldig tot 31/12/2021

Actie geldig tot 13/02/2022

Omschrijving
LG OLED TV is oogstrelend. Zelfoplichtende pixels zorgen voor een spectaculaire beeldkwaliteit
en een hele reeks ontwerpmogelijkheden. Terwijl de nieuwste geavanceerde technologieën
helpen om een ongekend niveau van verwondering te bieden. Dit is alles wat je verwacht van
een tv - op alle manieren beter.
Wat maakt OLED anders dan al het andere?
Het antwoord is zelfoplichtende pixels. Een zelfoplichtende displaytechnologie die het verschil
maakt voor je kijkervaring. In tegenstelling tot led-tv's die beperkt worden door backlighttechnologie, zijn LG OLED-tv's in staat tot extreem realisme en unieke designs.
LG OLED TV's zetten de standaard voor wat TV zou moeten zijn. Ongelooﬂijk slank design, het
maakt je interieur niet alleen mooier en wordt verbeterd.
Het artistieke talent van de OLED TV van LG is beschikbaar in 4 formaten, van 48 inch tot een
geweldige 77 inch. Het is nu ook verkrijgbaar in Meteor Titan of Vanilla White afwerking.
LG OLED TV levert elke keer dat je kijkt een geweldige prestatie dankzij het ongelooﬂijk scherpe
beeld. En met perfect zwart en 100% kleurechtheid zie je ﬁlms zoals ze bedoeld zijn.
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Toegang tot Disney+, de Apple TV-app, Netﬂix. Kies uit de nieuwste ﬁlms, tv-shows,
documentaires en live sport en meer, je vindt ze allemaal hier op één plek.
Dolby Vision IQ past op intelligente wijze de beeldinstellingen aan op basis van de inhoud en de
omgeving, terwijl Dolby Atmos multidimensionaal surround-geluid levert - een krachtige
combinatie die adembenemende bioscoopervaring oplevert.
FILMMAKER MODE™ schakelt het afvlakken van bewegingen uit met behoud van de originele
beeldverhoudingen, kleuren en beeldsnelheden. Hiermee wordt de oorspronkelijke visie van de
regisseur nauwkeurig weergegeven, zodat je de ﬁlm beleeft zoals het bedoeld is.
LG's eigen dynamisch bereik-technologie, HDR 10 Pro, past de helderheid aan om kleuren te
verbeteren, elk klein detail te onthullen, en levensechte helderheid te brengen in elk beeld - het
versterkt ook reguliere HDR-content. Nu worden al je favoriete ﬁlms en programma's van begin
tot eind levendiger en helderder zijn.
LG OLED TV geeft je een voorsprong met een snelle respons, de nieuwste gamefuncties en een
scherm voor een vloeiende spelervaring. Dit is de ultieme tv voor je gaming setup.
LG OLED TV's hebben een reactietijd van 1 ms, terwijl de ondersteuning voor ALLM en eARC
voldoet aan de nieuwste HDMI 2.1-speciﬁcaties. Deze functies maken snel bewegende inhoud in
hogere resolutie en vloeiende, gesynchroniseerde graphics mogelijk, waardoor je een
levensechte ervaring krijgt en meer kans hebt om te winnen.
Game Optimizer brengt al je spelinstellingen op één plek. Het beeld wordt automatisch
aangepast om de graphics te optimaliseren, ongeacht het type spel dat je speelt.
LG OLED TV toont elke sport alsof je er bij bent. Snelle sportactie met vloeiende bewegingen
betekent dat toeschouwer zijn nog nooit zo spectaculair is geweest. Je zit nu op de eerste rij bij
alle beste sportevenementen.
Geavanceerde motion handling-technologie vermindert bewegingsonscherpte voor een
vloeiendere actie en een duidelijkere kijkervaring. Wees getuige van de snelle en subtiele
details van elk spel, zelfs tijdens een snelle sport.
Sport Alert informeert je voor, tijdens en na de wedstrijd. Je hoeft nooit meer bang te zijn dat je
de grote wedstrijden van je favoriete teams mist, zelfs niet wanneer je andere inhoud bekijkt.
Sluit eenvoudig Bluetooth-luidsprekers aan voor een echte draadloze surround sound-ervaring.
Alle actie klinkt rijker en realistischer en brengt de sfeer van de wedstrijd naar je huiskamer.
De kern van LG OLED TV A1 wordt gevormd door de α7 Gen4 AI Processor 4K, een
baanbrekende chip die gebruikmaakt van deep-learning algoritmen om content te analyseren
en te optimaliseren. Elke aanpassing aan beeld en geluid gebeurt automatisch, zodat alles wat
je bekijkt in spectaculaire kwaliteit is.
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Speciﬁcaties
AANSLUITINGEN
Aantal HDMI-ingangen

3

Aantal optische uitgangen

1

Aantal USB-poorten

2

CI+ ingang

Ja

HDMI Audio Return
Channel (ARC)

eARC

Smart TV platform

webOS 6.0 ThinQ
AI

OLED Surround

Uitgangsvermogen (totaal)

20 W

Afstandsbediening

Ja

Bedienen met stem

Ja

Koppeling met app

Ja

Smart home platform

Apple HomeKit

AirPlay

AirPlay 2

Bluetooth

Ja

DLNA

Ja

Miracast

Ja

Energieklasse

G

Energieverbruik in HDRmodus per 1000u

212 kWh

Energieverbruik in SDRmodus per 1000u

109 kWh

AFSPEELMOGELIJKHEDEN
Smart TV

Ja

ALGEMEEN
Type TV

OLED

AUDIO
Surroundformaten

BEDIENING

CONNECTIVITEIT

ENERGIEVERBRUIK

FYSIEKE KENMERKEN
Breedte

1449 mm

Diepte

55,3 mm

Diepte (met tafelvoet)

271 mm

Gewicht met voet

24 kg

Gewicht zonder voet

23,7 kg

Hoogte

830 mm

Hoogte (met tafelvoet)

891 mm

VESA montage

Ja
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300 x 200 mm

SCHERM
Beelddiagonaal (cm)

164 cm

Beelddiagonaal (inch)

65 inch

HDR-formaten

HLG, Dolby
Vision IQ, HDR
10 Pro,
Filmmaker Mode

HDR-ondersteuning

Ja

Ja

Schermresolutie

3840 x 2160
(Ultra HD 4K)
pixels

Ether (DVB-T)

Ja

Ether (DVB-T2)

Ja

Kabel (DVB-C)

Ja

Satelliet (DVB-S2)

Ja

Local dimming

TV-TUNERS
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