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3 MESECE

NAROČNINE 

Z vrhunskimi in zanesljivimi 
televizorji Hisense

Vstopite v 
svet nove 
resničnosti.   



Blagovna znamka Hisense je ena vodilnih znamk na področju 
zabavne elektronike. Že več kot 50 let razvija in izdeluje vrhunske 
televizorje, ki jih odlikujejo napredna tehnologija, izjemna 
zanesljivost,  eleganten dizajn ter preprosto in uporabniku 
prijazno upravljanje prek lastnega operacijskega sistema 
VIDAA.  

Odkrijte številne prednosti, ki v vaš dom prinašajo povsem novo 
izkušnjo doživljanja televizije, saj ne boste uživali le ob gledanju 
najljubših filmov in serij, temveč tudi športnih vsebinah in igranju 
video iger ter raziskovanju številnih aplikacij in zabavnih vsebin. 

Doživite najboljše
kar doma. 

VEČ KOT 5000 UR 
TV-VSEBIN BREZ 

OGLASOV



Edinstven Hisense Laser 100L5 
Spoznajte inovativen laserski televizor, ki vašo dnevno sobo v trenutku 
spremeni v kino dvorano. 

Laserske televizije veljajo za najprestižnejše na trgu in blagovna znamka Hisense za pionirja 
na tem področju. Hisense Laser TV predstavlja napredno X-Fusion™ tehnologijo projiciranja 
svetlobe na tanko platno, ki vam s kakovostjo slike 4K in Ultra HD zagotavlja brezhibno ostrino in 
globino, neverjeten prikaz resničnih barv ter senzacionalen kontrast in detajle. 
Za popoln občutek kinematografskega doživetja poskrbi še zvočna tehnologija Dolby Atmos®, 
kjer posamezni zvoki prihajajo iz vseh strani, zato resnično dobite občutek, da ste v filmu ali seriji, 
na koncertu ali nogometni tekmi.  



Za nas ste najpomembnejši
OČEM PRIJAZNA IZKUŠNJA GLEDANJA

Slika, ki jo vidite na zaslonu laserskega televizorja, je 
refleksivna, torej laserji ne svetijo neposredno v oči, 
kar je precej bližje običajnemu načinu gledanja, zato 
manj obremeni vaše oči tudi po daljšem gledanju.

Več kot 25.000 ur zabave
DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Tehnologija X-Fusion™ uporablja natančen izvor 
svetlobe, ki omogoča več kot 25.000 ur zabave.

Naj vas objame svetloba
VIR LASERSKE SVETLOBE X-FUSION™

Laser TV uporablja vir modre laserske svetlobe 
za ostrejše in natančnejše slike z osupljivimi 
podrobnostmi, pri čemer se izogiba neželenemu 
sipanju svetlobe in omogoča bolj naravno izkušnjo 
gledanja.

Manjše ravni kratkovalovne modre 
svetlobe
CERTIFIKAT PODJETJA TÜV RHEINLAND ZA FILTRIRANJE MODRE 
SVETLOBE
Laserski televizor ne oddaja skoraj nič škodljive 
modre svetlobe, zato je tudi daljše uživanje pred 
televizorjem očem prijazno.

Spoznajte laserski televizor 
Hisense Laser 100L5 

Optimized screen 
Popolna izkušnja za vse 

gledalce

Kakovost slike 4K 
Da boste videli jasneje

X-Fusion
Laser Light
tehnologija

Dolby Atmos®

Zvok kot v središču dogajanja 

HDR razpon 
Za žive slike

Smooth motion 
Ujemite vsak trenutek

Čiste barve 
Povsem blizu resničnosti 

Pameten operacijski sistem 
Umetna inteligenca



Še intenzivnejše črnine – od roba do 
roba

Izjemna čistost za neverjetne podrobnosti
LOČLJIVOST 4K

FULL ARRAY LOCAL DIMMING PRO

Kakovost slike 4K zagotavlja kar štirikrat večjo ločljivost kot FHD-televizor. Potopite se v maratonski ogled najljubše 
serije in najnovejšega filma ali uživajte v vsakem trenutku napete tekme. 

Samodejna nadgradnja ločljivosti
POVEČEVANJE LOČLJIVOSTI UHD AI UPSCALER

Sistem za povečevanje ločljivosti izboljša signal, ki ni v 
kakovosti 4K, in tako doseže ločljivost, ki skoraj dosega 
4K, kar vam omogoča kakovost slike 4K celo pri 
standardnem signalu FHD. 

Z več sto območji LED-osvetlitve ozadja televizorji 
ustvarjajo kontrast na podlagi posamezne slike. Z 
natančnim upravljanjem svetlobe, od roba do roba, 
vam prikazujejo močnejše črnine in neverjetne svetle 
dele. 

Navdihujoče prednosti 
Hisense televizorjev



Za svet v več barvah

Priklopite se na zabavo

Tekoče in jasno gibanje v hitrih prizorih

Neverjetna globina slike

Žive in naravne slike 

Izjemen zvok vas odpelje v središče 
dogajanja

VHODI HDMI 

SMOOTH MOTION

TEHNOLOGIJA DEPTH ENHANCER

DOLBY VISION™ HDR 

TEHNOLOGIJA DOLBY ATMOS® IMMERSIVE SOUND

TEHNOLOGIJA QUANTUM DOT

Z vhodi HDMI si lahko doma pričarate središče za 
večpredstavno zabavo. To vam omogoča priklop 
računalnikov, igralnih konzol in drugih naprav za 
domačo zabavo na televizor.

Tehnologija vam zagotavlja čist in jasen prikaz hitrih 
akcijskih prizorov, saj učinkovito zmanjšuje sledi 
gibanja. Kot nalašč za ljubitelje športa, saj je gibanje 
prikazano gladko, tekoče in jasno.

Tehnologija Hisense Depth Enhancer analizira sliko in 
samodejno prilagodi dinamični kontrast, doda plasti 
kontrasta na ozadje, sredino in ospredje ter tako še bolj 
poudari globino slike.

Tehnologija po vzoru kinematografov, ki predrugači 
izkušnjo gledanja z ultra živimi slikami, neverjetno 
svetlostjo, kontrastom, barvami in podrobnostmi, s 
katerimi filmi oživijo pred vašimi očmi.

Tehnologija kinematografske izkušnje zvoka, ki vas 
v hipu prenese iz dnevne sobe v središče dogajanja. 
Izjemno čist in jasen zvok zapolni prostor in vas obda z 
neverjetnim realizmom za še boljšo izkušnjo. 

Z najnaprednejšo tehnologijo kvantnih pik so barve 
reproducirane bogato in natančno, slike na televizorju 
pa bodo skoraj enako jasne in čudovite kot svet, ki nas 
obdaja.



LCD televizor

  ULED 4K
  Quantum Dot Colour
  HDR10+ & Dolby Vision™

  Dolby Atmos®

  Alexa Built-in
  4 x HDMI 2.0, Bluetooth
 65”, 55”

 FALD Pro
  Ultra HD Premium Certified
 Built-in Front-Firing Speaker
  1000 nits Peak Brightness
  Ultra Motion 120Hz

Platforma neomejene zabave  
Operacijski sistem VIDAA U4.0 • 3.1 kanalni soundbar z brezžičnim nizkotoncem 

• Dimenzije zvočnik 980 x 62 x 90 mm
• Dimenzije nizkotonec 240 x 420 x 240 mm
• Skupaj moč 300 W

Soundbar HS312

Hisense je razvil lasten operacijski sistem VIDAA, 
pametno, intuitivno in personalizirano platformo 
za vsebine, ki vam prinaša preprosto in brezhibno 
izkušnjo zabave. Enostavno brskanje in uživajte 
v najboljših vsebinah vrhunskih ponudnikov, 
najpopularnejših lokalnih programih in svetovno 
priljubljenih aplikacijah, kot so Netflix, YouTube, Prime 
Video (več kot 200 globalnih aplikacij in 60 lokalnih 
aplikacij). 

U8Q serija

Dodatne lastnosti

si.hisense.com



LCD televizor
U7Q serija   4K HDR Certified

 Dolby Vision™

  Smooth Motion with MEMC
 Game Mode (<20ms lag)
  Alexa Built-in
  VIDAA U4
  65”, 55”, 50”

Dodatne lastnosti
  ULED 4K
  Quantum Dot Colour
  FALD
  HDR10+ & Dolby Vision™
  Dolby Atmos®

  4 x HDMI 2.0, Bluetooth

•  2.1 kanalni soundbar z brezžičnim 
nizkotoncem 

•  Dimenzije zvočnik 980 x 58 x 82 mm
•  Dimenzije nizkotonec  

170 x 342 x 313 mm
•  Moč skupaj 200 W

Soundbar HS218

A7500 serija

  4K HDR Certified
  DTS Virtual:X™

  Wide Colour Gamut
  UHD AI Upscaler
  Alexa Built-in
  4 x HDMI 2.0, Bluetooth
  VIDAA U4
  50”, 43”

Dodatne lastnosti
 Game Mode
  Smooth Motion with 
MEMC

LCD televizor

•  2.1 kanalni soundbar z brezžičnim 
nizkotoncem 

•  Dimenzije zvočnik 980 x 58 x 82 mm
•  Dimenzije nizkotonec  

170 x 342 x 313 mm
•  Moč skupaj 200 W

Soundbar HS214 

LCD televizor
A7100 serija

  4K UHD HDR
  DTS Studio Sound
  UHD AI Upscaler
  Alexa Built-in
  3 x HDMI 2.0, Bluetooth
  VIDAA U4 (75” only)
  75”, 65”, 58”, 55”, 50”, 43”

•  2.0 kanalni soundbar 
•  Dimenzije zvočnik 950 x 60 x 60 mm 
•  Moč 60 W

Soundbar HS205

Hisense podarja             ! 
Ob nakupu katerega koli televizorja Hisense prejmete darilo – 3 mesece VOYO naročnine 
brezplačno*, ki jo z 10-mestno kodo (koda bo vidna na prijavni strani aplikacije VOYO) 
aktivirate na voyo.si/koda. Akcija velja od 20. 4. do 31. 7. 2021 oz. do razprodaje zalog. 
Kodo lahko unovčite najkasneje do 31. 8. 2021 in je unovčljiva samo enkrat. 

*Če se po preteku 3-mesečnega (90 dni, tj. 90 x 24 ur od aktivacije) brezplačnega obdobja ne odjavite, se vam prične obračunavati 
naročnina v višini 7 EUR/mesec, v skladu s cenikom in splošnimi pogoji, objavljenimi na voyo.si. Več na si.hisense.com. 


