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بازی، فــیلم، ســریال   هر چـقدر که دوســت دارید!
اپلیکیشــن های جدید و دسترســی آســان به حجم فراوانی از محتوای جذاب، همان چیزی اســت که با تلویزیون های 

جی پالس به دست خواهید آورد. 

-

Beyond entertainment with Android TV

Features5

سـرگـرمی بینهـایت با تلویزیون اندروید 



تصاویر HDR، محدوده روشــنایی بیشــتری را نســبت به اســتانداردهای قبلی )SDR( نمایش می دهند؛ به عبارت دیگر، 
HDR مجموعه طیف رنگی کامل با رنگهای غنی تر و روشن تر از تمام زوایای تلویزیون را تضمین می نماید.

با تلویزیون های جی پالس بهترین و کاملترین جزئیات در تصاویر را مشــاهده کنید، فارغ از اینکه تصاویر تاریک یا 
روشن باشند.

انفــجار رنـگها با دامنه کنتراست وسیع 

Features7

Explosive colors with High Dynamic Range



Ultra High Definition) UHD( کیفیت تصویری چهار برابر بهتر از اســتاندارد Full HD ارائه می دهد. بنابراین محتوای 

UHD با 8.3 میلیون پیکسل دارای جزئیاتی به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در Full HD با 2.1 میلیون پیکسل 

نمایش داده می شــود. این بدان معناســت که حتی در هنگام تماشــای تلویزیون جی پالس از فاصله نزدیک، تصاویر 
به طرز شگفت انگیزی زنده و واقعی است.

دقیق حــس کـنید!

Features9

  Sharpen your senses



طـراحی مـدرن و زیبا            

تلویزیون های جی پالس ترکیبی زیباست از تعادل هنر طراحی و تکنولوژی. 
این تلویزیون ها با طراحی های مینیمال و مدرن، خانه شما را به فضایی چشمگیرتر بدل خواهند کرد.  

Features11

 Modern and stylish design



فیلم ها و سریال های جذاب و به روز، انیمیشن های مورد عالقه کودکان و بسیاری برنامه های متنوع از طریق اپلیکیشن 
فیلیمو بر روی تلویزیون های جی پالس قابل دسترسی اند.

سرعت و سهولت، تمام آن چیزی است که دنیای سرگرمی را تغییر داده است. 

Features13

تمام برنامه های دلخواه شما همه در یک جا. بدون تبلیغات میان برنامه ها
Your favorites all in one place. No ads.
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)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتی

بلندگوی 20 وات 2.0 کاناله
 LAN دارای ورودی کابلی

RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

      Ultra HD 4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
 Narrow Frame طراحی مدرن با قاب باریک

A+ پنل با کیفیت
HDR قابلیت پشتیبانی از

زاویه دید گسترده 
تلویزیون هوشمند با سیستم عامل Android 6.0 و کنترل هوشمند مناسب 

برای فضای اندروید
قابلیت هوشمند اتصال به کامپیوتر، موبایل و تبلت به روش های مختلف

Screen Share و
امکان Screen Mirroring گوشی های اندروید و iOS روی تلویزیون و نمایشگر 
تلویزیــون بــر روی موبایــل و تبدیــل موبایل به کنترل لمســی تلویزیون از 

       iSMART طریق اپلیکیشن

GTV-65JU821S
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GTV-55JU812N
GTV-49JU812N

GTV-55JU811N
GTV-49JU811N
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   Ultra HD 4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
طراحی زیبا با پایه فلزی 

A+ پنل با کیفیت
 Android 4.4 تلویزیون هوشمند با سیستم عامل

دارای کنترل هوشمند مناسب برای فضای اندروید )امکان خرید مجزا(
قابلیت هوشمند اتصال به کامپیوتر، موبایل و تبلت به روش های مختلف

Screen Share و
 Wi-Fi قابلیت اتصال به

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
بلندگوی 16 وات 2.0 کاناله

LAN دارای ورودی کابل
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

   Ultra HD 4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
طراحی با ساندبار قدرتمند دو کاناله

A+ پنل با کیفیت
HDR قابلیت پشتیبانی از

زاویه دید گسترده 
تلویزیون هوشمند با سیستم عامل Android 6.0 و کنترل هوشمند مناسب 

برای فضای اندروید
قابلیت هوشمند اتصال به کامپیوتر، موبایل و تبلت به روش های مختلف

Screen Share و
امکان Screen Mirroring گوشی های اندروید و iOS روی تلویزیون و نمایشگر 
تلویزیــون بــر روی موبایــل و تبدیــل موبایل به کنترل لمســی تلویزیون از 

      iSMART طریق اپلیکیشن

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
External Hard و USB ضبط بر روی حافـــظه خارجی مـانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
Bluetooth جهت انتقال صدا به تجهیزات صوتی

بلندگوی 20 وات 2.0 کاناله
LAN دارای ورودی کابلی

RGB قابلیت اتصال به رایانه از طریق کابل
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد
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   Ultra HD 4K تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
Ultra Slim Design طراحی با قاب بسیار باریک

A+ پنل با کیفیت
Android 4.4 تلویزیون هوشمند با سیستم عامل

دارای کنترل هوشمند مناسب برای فضای اندروید )امکان خرید مجزا(
قابلیت هوشمند اتصال به کامپیوتر، موبایل و تبلت به روش های مختلف

Screen Share و
 Wi-Fi قابلیت اتصال به

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
بلندگوی 16 وات 2.0 کاناله

LAN دارای ورودی کابل
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

GTV-50JH512N GTV-50JH412N

 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند
)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون

صدای استریو
بلندگوی 16 وات 2.0 کاناله

Headphone خروجی
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 1 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
GTV-50JH512N طراحی قاب با نوار نقره ای در مدل

A+ پنل با کیفیت
زاویه دید گسترده 

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
 )Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه

STYLE Series
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GTV-50GH412N
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   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
)Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 قابلیت پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
صدای استریو

بلندگوی 12 وات 2.0 کاناله
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
GTV-43JH512N طراحی قاب با نوار نقره ای در مدل

A+ پنل با کیفیت
زاویه دید گسترده 

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
)Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال
USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه

 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند
)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون

صدای استریو
بلندگوی 16 وات 2.0 کاناله

Headphone خروجی
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

GTV-43JH412N

Ne
w
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   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
 )Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
صدای استریو

بلندگوی 12 وات 2.0 کاناله
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند
)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون

صدای استریو
بلندگوی 16 وات 2.0 کاناله

Headphone خروجی
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
GTV-40JH512N طراحی قاب با نوار نقره ای در مدل

A+ پنل با کیفیت
زاویه دید گسترده 

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
)Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال
USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه

POWER Series

GTV-40JH512N
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   Full HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
طراحی منحصر به فرد با رنگ بژ

A+ پنل با کیفیت
مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی

 )Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر
)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی

DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال
USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه

 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
صدای استریو

بلندگوی 12 وات 2.0 کاناله
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی USB : 2 عدد
تعداد ورودی HDMI : 3 عدد

 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند
)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون

صدای استریو
بلندگوی 10 وات 2.0 کاناله

Headphone خروجی
HDMI ARC و )Optical( خروجی صوتی دیجیتالی

تعداد ورودی USB : 1 عدد
تعداد ورودی HDMI : 2 عدد

 HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
GTV-32JD512N طراحی قاب با نوار نقره ای در مدل

 A+ پنل با کیفیت
زاویه دید گسترده 

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
 )Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال
USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه

POWER Series

GTV-40GH412A

POWER Series

GTV-32JD412N
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)CEC( کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون
صدای استریو

بلندگوی 12 وات 2.0 کاناله
Headphone خروجی

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

تعداد ورودی HDMI : 2 عدد

26

   HD تلویزیون دیجیتال با کیفیت تصویر
A+ پنل با کیفیت

مجهز به تکنولوژی تقویت سیگنال دریافتی
 )Noise Reduction( کاهش دهنده خودکار نویز تصویر

)TimeShift(   جابجایی زمان تصویر در حال پخش از شبکه های تلویزیونی
DVBT2 پخش شبکه های دیجیتال

USB پخش تصویر، موزیک و فیلم از روی حافظه
 External Hard و USB ضبط بر روی حافظه خارجی مانند

طراحی و امکانات محصوالت بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

POWER Series

GTV-32GD412N

32

GTVPI1902LL00




