5-026-679-41(1)

การป้ องกันไม่ให้สนคลอน
ั่
(รุน่ ที่มีชดุ สายรัดให้มาด้วย)



โปรดดูคมู่ อื การตัง้ ค่าทีด่ า้ นบน
สกรูยดึ ไม้ทใ่ี ห้มาด้วยนัน้ ใช้สำ� หรับยึดของแข็งทีท่ ำ� จากไม้เท่านัน้

(การตัง้ ค่าค�ำบรรยาย)
HELP: แสดงเมนูชว่ ยเหลือ
///
EXIT
/ (ข้อมูล/เปิ ดตัวอักษร): แสดงข้อมูล

(ยกเว้นรุ่นที่มีชดุ สายรัดให้มาด้วย)
1

2

10 มม. - 12 มม.
สกรู M6
(ไม่ให้มาด้วย)

โทรทัศน์

AUDIO: เลือกเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียงคู่
(ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั แหล่งสัญญาณของรายการ)



คูม่ อื อ้างอิง


3
1.5 N·m
{15 kgf·cm}

เชือก
(ไม่ให้มาด้วย)


สกรู (ไม่ให้มาด้วย)

 
  (พลังงาน): (สามารถดูได้โดยถอดฝาครอบด้านข้างออก)


BUILT-IN MIC SWITCH (สวิ ตช์ไมโครโฟนในตัว): เปิด/ปิด

MIC ในตัว (สามารถดูได้โดยถอดฝาครอบด้านข้างออก)


การใช้ทีวีเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบเสียง
หมายเหตุ

• ก่อนเชือ่ มต่อสายต่างๆ ให้ถอดสายไฟ AC ของทัง้ ทีวแี ละตัวรับสัญญาณ AV
ออก
• โปรดดูรายละเอียดจากคูม่ อื การใช้งานระบบเสียงพร้อมขัว้ S-CENTER OUT

สายโหมด
ล�ำโพงกลาง
ของทีว ี

MIC ในตัว*1*2*6: หากต้องการเปิดใช้งาน MIC ในตัว ให้กดปุม่
ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรลและท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ



เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล / เซ็นเซอร์แสง / LED

*1 มีเฉพาะในบางภูมภิ าค/ประเทศ/รุน่ ทีว/ี ภาษาเท่านัน้
*2 Google Assistant หรือฟงั ก์ชนั voice search จ�ำเป็ นต้องมีการเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ต
*3 อาจจ�ำเป็ นต้องท�ำการติดตัง้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ภูมภิ าค/ประเทศ
*4 จ�ำเป็ นต้องท�ำการตัง้ ค่า [การตัง้ ค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
*5 สามารถใช้ทางลัดส�ำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด  (ปิดเสียง) ค้าง
*6 การสิน้ เปลืองพลังงานจะเพิม่ มากขึน้ หากมีการเปิดใช้งาน MIC ในตัว
เนื่องจากจะคอยฟงั อยูต่ ลอดเวลา

หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม โปรดอ้างอิงจาก
คูม่ อื ช่วยเหลือ

หัวต่อแบบ HDMI
(eARC/ARC)

S-CENTER
OUT

การติ ดตัง้ ทีวีบนผนัง
การใช้อปุ กรณ์ยึดติ ดผนังเสริ ม (SU-WL850 หรือ
SU-WL450)* (ไม่ให้มาด้วย)

รีโมทคอนโทรลและทีวี

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ ม ความพร้อมใช้งาน และ
ฟังก์ชนั ของปุ่ มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/
ประเทศ/รุ่นทีวี/การตัง้ ค่าทีวี

XR-85X95J / 75X95J / 65X95J

MIC



เกี่ยวกับคู่มือ

ทีวเี ครือ่ งนี้มาพร้อมกับคูม่ อื ต่าง ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคูม่ อื ไว้เพือ่ อ้างอิงข้อมูลในอนาคต



คู่มือการตัง้ ค่า



• การติดตัง้ และการตัง้ ค่าทีวี


คู่มืออ้างอิ ง (คู่มืออ้างอิ งฉบับนี้ ) / เอกสารความปลอดภัย

• ข้อมูลความปลอดภัย รีโมทคอนโทรล การแก้ไขปญั หา การติดตัง้ แบบยึดผนัง ข้อมูลจ�ำเพาะ และอืน่ ๆ


คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้ าจอ)

• การตัง้ ค่า, ฟงั ก์ชน,
ั ่ การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต, การแก้ไข
ปญั หา และอืน่ ๆ
• หากต้องการเปิด ให้กดปุม่ HELP บนรีโมทคอนโทรลและ
เลือกคูม่ อื ช่วยเหลือ

• คุณสามารถดูคมู่ อื ช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ



https://rd1.sony.net/help/tv/iga1/h_ga/

ส�ำหรับลูกค้า:
ส�ำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพือ่ ความปลอดภัย Sony ขอแนะน�ำ
ว่าการติดตัง้ ทีวขี องท่านควรด�ำเนินการโดยตัวแทนจ�ำหน่าย Sony และ
ผูร้ บั ติดตัง้ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ห้ามท�ำการติดตัง้ ด้วยตนเอง
ส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony และผูร้ บั ติ ดตัง้ :
ควรให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยมากทีส่ ดุ ในระหว่างการติดตัง้ , การ
บ�ำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตวั นี้
ข้อมูลการติ ดตัง้ อุปกรณ์ยึดติ ดผนัง
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการติดอุปกรณ์ยดึ ติดผนัง โปรดดูขอ้ มูลการติด
ตัง้ (อุปกรณ์ยดึ ติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำ� หรับรุน่ ทีวขี องคุณ
https://www.sony-asia.com/support
• ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การใช้งานทีใ่ ห้มากับอุปกรณ์ยดึ ติดผนังส�ำหรับรุน่ ของ
คุณ การติดตัง้ ทีวตี อ้ งอาศัยความช�ำนาญเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะการ
ก�ำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับนํ้าหนักของทีวไี ด้
• Sony จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ จาก
การท�ำงานผิดพลาด หรือการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
• การติดตัง้ เข้ากับผนังต้องกระท�ำโดยพนักงานบริการทีผ่ า่ นการรับรอง
เท่านัน้
• เพือ่ ความปลอดภัยขอแนะน�ำให้ทา่ นใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึง่
ประกอบด้วย:
 อุปกรณ์ยดึ ติดผนัง SU-WL850
 อุปกรณ์ยดึ ติดผนัง SU-WL450
• เมือ่ จะติดตัง้ อุปกรณ์ยดึ ติดผนังเข้ากับเครือ่ งทีวตี อ้ งใช้สกรูทใ่ี ห้มา
พร้อมกับอุปกรณ์ยดึ ติดผนัง สกรูทใ่ี ห้มานัน้ ถูกก�ำหนดไว้ดงั ทีแ่ สดงใน
รูปเมือ่ วัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยดึ ติดผนัง
เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับรุน่ ของอุปกรณ์ยดึ ติดผนัง การใช้สกรูอน่ื นอกเหนือจากทีใ่ ห้มาอาจ
ท�ำให้ภายในเครือ่ งทีวชี ำ� รุดหรือท�ำให้ทวี หี ล่นลงมาเป็ นต้น
10 มม. - 12 มม.



เมนูการตัง้ ค่าอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ส�ำคัญ – อ่านข้อตกลงสิ ทธิ์ การใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้ขนั ้ ปลาย ก่อนที่จะใช้
ผลิ ตภัณฑ์ Sony ของคุณ การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลง
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับผูใ้ ช้ขนั ้ ปลาย คุณสามารถดูขอ้ ตกลงสิทธิ ์การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผา่ นช่องทางออนไลน์ทเ่ี ว็บไซต์ของ Sony
(https://www.sony.net/tv-software-licenses/) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณ กด
(การตัง้ ค่าเร็ว) ทีร่ โี มทคอนโทรลแล้วเลือก [การตัง้ ค่า]  [ระบบ]  [เกีย่ วกับ]
 [ข้อมูลทางกฎหมาย]  [ประกาศและสัญญาอนุญาต]

หมายเหตุ

• ก่อนใช้งานทีว ี โปรดอ่าน “ข้อมูลความปลอดภัย”
• โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยทีใ่ ห้มาด้วยส�ำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิม่ เติม
• ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับ “การติดตัง้ ทีวบี นผนัง” รวมอยูใ่ นคูม่ อื การใช้งานทีวเี ล่มนี้
• รูปภาพและภาพประกอบทีใ่ ช้ในคูม่ อื การตัง้ ค่าและคูม่ อื เล่มนี้ใช้สำ� หรับอ้างอิง เท่านัน้ และ
อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

การขนย้าย

• ก่อนท�ำการขนย้ายเครือ่ งทีวใี ห้ถอดสายเชือ่ มต่อต่างๆ ออกให้หมด
• ก่อนเคลือ่ นย้ายเครือ่ งทีว ี ให้ถอดฝาครอบขัว้ ออก
• การขนย้ายเครือ่ งทีวขี นาดใหญ่จะต้องใช้คนอย่างน้อยสองคนขึน้ ไป
• ในการขนย้ายเครือ่ งทีวดี ว้ ยมือ ให้จบั เครือ่ งทีวตี ามทีแ่ สดงในรูปด้านล่าง อย่าให้มแี รงกด
บนแผง LCD และทีข่ อบรอบๆ หน้าจอ
• ขณะยกหรือเคลือ่ นย้ายเครือ่ งทีว ี จับตัวเครือ่ งให้แน่นจากทางด้านล่าง

ป้ายแสดงหมายเลขรุน่ และอัตราจ่ายไฟอยูใ่ นต�ำแหน่งด้านหลังของเครือ่ ง จะพบเมือ่ ถอด
ฝาครอบขัว้ ออก

YouTube™ / NETFLIX*3 / YouTube Music / Prime Video /
ปุ่ มสี
GUIDE/

ดาวเทียม*4

: แสดงคูม่ อื โปรแกรมดิจติ อลของทีวหี รือกล่องเคเบิล/

APPS
 (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่ง

สัญญาณเข้า ฯลฯ

การติ ดตัง้ /ตัง้ ค่า

ติดตัง้ และใช้งานเครือ่ งทีวตี ามวิธกี ารข้างล่างนี้เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่อการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รบั บาดเจ็บ

• ควรติดตัง้ เครือ่ งทีวใี กล้เต้าเสียบไฟ AC ทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
• ควรวางเครือ่ งทีวบี นพืน้ ทีม่ นคงได้
ั่
ระดับเพือ่ ป้องกันไม่ให้เครือ่ งหล่นลงมาและเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
• ติดตัง้ ทีวใี นทีท่ ท่ี วี จี ะไม่ถกู ดึง ถูกผลัก หรือถูกกระแทกจนตกหล่น
• ติดตัง้ ทีวโี ดยไม่ให้ฐานรองแบบตัง้ โต๊ะของทีวยี น่ื ออกมาจากแท่นวางทีวี (ไม่ให้มาด้วย)
หากฐานรองทีวแี บบตัง้ โต๊ะยืน่ ออกมานอกแท่นวางทีวี อาจเป็ น สาเหตุให้ทวี หี ล่น และ
ท�ำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวเี สียหายได้

ปุ่ มตัวเลข
(จุด)
 (ตัวอักษร): แสดงข้อมูลตัวอักษร



ข้อมูลความปลอดภัย

การติ ดตัง้

  (พลังงาน)



ต�ำแหน่ งของป้ ายแสดงรายละเอียด

(ไมโครโฟน) / (Google Assistant): ใช้ Google
Assistant*1*2 หรือ voice search*2 สําหรับคําแนะนําเกีย่ วกับวิธี
การควบคุมทีวขี องคุณ ให้กดปุม่ บนรีโมทคอนโทรลและพูดว่า “ค�ำ
แนะน�ำเสียง”*1
//// : การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
TV: แสดงรายการช่องทีวหี รือสลับไปยังอินพุต

• ขณะเคลือ่ นย้ายเครือ่ งทีว ี อย่าให้ตวั เครือ่ งถูกกระแทกหรือได้รบั ความสันสะเทื
่
อนมาก
เกินไป
• เมือ่ ท�ำการเคลือ่ นย้ายเครือ่ งทีวเี พือ่ น�ำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและ
อุปกรณ์บรรจุดงั ้ เดิม

(การตัง้ ค่าเร็ว): แสดงการตัง้ ค่าด่วน
BACK
HOME
  +/– (ระดับเสียง)

(ข้าม)

 (ปิ ดเสียง)*5

CH +/–//: เลือกช่อง หรือหน้าถัดไป ()/ก่อนหน้า ()

สกรู (M6)
อุปกรณ์ยึดติ ดผนัง
ฝาครอบด้านหลังของทีวี

• โปรดเก็บสกรูทไ่ี ม่ได้ใช้และแป้นรองแบบตัง้ โต๊ะไว้ในทีท่ ป่ี ลอดภัย
จนกว่าท่านจะพร้อมติดตัง้ แป้นรองแบบตัง้ โต๊ะ เก็บสกรูให้พน้ มือเด็ก
เล็ก
* มีเฉพาะในบางภูมภิ าค/ประเทศ/รุน่ ทีวเี ท่านัน้

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปญั หาทัวไปส�
่ ำหรับกรณีดงั ต่อไปนี้: จอด�ำ, ไม่มเี สียง, ภาพไม่
เคลือ่ นไหว, ทีวไี ม่ตอบสนอง, หรือเครือข่ายหายไป ควรปฏิบตั ติ ามขัน้
ตอนดังต่อไปนี้
1 รีสตาร์ททีวโี ดยกดปุม่ เปิด/ปิดทีร่ โี มทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้า
วินาที ทีวจี ะรีสตาร์ท หากทีวไี ม่กลับสูส่ ภาวะปกติ ให้ลองถอดสายไฟ
AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุม่ เปิด/ปิดทีท่ วี แี ล้วปล่อย รอสองนาทีแล้ว
จึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก)
หรือกดปุม่ เปิด/ปิดทีท่ วี คี า้ งไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวปี ิด

2 โปรดอ้างอิงจากเมนูชว่ ยเหลือโดยกด HELP บนรีโมทคอนโทรล
3 ต่อทีวเี ข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงท�ำการอัพเดทซอฟท์แวร์ Sony
แนะน�ำให้คณ
ุ อัพเดทซอฟท์แวร์ทวี ขี องคุณอยูเ่ สมอ การอัพเดท
ซอฟท์แวร์จะเป็ นการปรับปรุงคุณสมบัตใิ หม่ๆ และช่วยให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานดีขน้ึ

4 เข้าไปยังเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony (แสดงข้อมูลไว้ทส่ี ว่ นท้ายของ
คูม่ อื ฉบับนี้)

เมื่อเสียบปลักที
๊ วี ท่านจะไม่สามารถเปิ ดทีวีได้พกั หนึ่ ง แม้ว่าจะกด
ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีกต็ าม
การเริม่ ต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที

รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
• เปลีย่ นแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านส�ำหรับการก�ำหนดอายุผรู้ บั ชม

• ป้อนรหัส PIN เป็ น 9999 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแก้ไขปญั หา
โปรดดูคมู่ อื ช่วยเหลือ

อัตราก�ำลังขับ
500 mA (ส�ำหรับ USB 1/2), 900 mA (ส�ำหรับ USB 3)

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก) (มม.)

รวมแป้นรองแบบตัง้ โต๊ะ
ต�ำแหน่งมาตรฐาน:
XR-85X95J: 1,888 × 1,098 × 450
XR-75X95J: 1,667 × 974 × 390
XR-65X95J: 1,443 × 848 × 338
ต�ำแน่งแคบ:
XR-85X95J: 1,888 × 1,110 × 450
XR-75X95J: 1,667 × 985 × 390
ต�ำแหน่ง Soundbar:
XR-85X95J: 1,888 × 1,158 × 450
XR-75X95J: 1,667 × 1,034 × 390
XR-65X95J: 1,443 × 908 × 338
ไม่รวมแป้นรองแบบตัง้ โต๊ะ
XR-85X95J: 1,888 × 1,086 × 61
XR-75X95J: 1,667 × 961 × 61
XR-65X95J: 1,443 × 835 × 66

ความกว้างขาตัง้ (ประมาณ) (มม.)

ต�ำแหน่งมาตรฐาน:
XR-85X95J: 1,887
XR-75X95J: 1,666
XR-65X95J: 1,442
ต�ำแน่งแคบ:
XR-85X95J / 75X95J: 610
ต�ำแหน่ง Soundbar:
XR-85X95J: 1,887
XR-75X95J: 1,666
XR-65X95J: 1,442

น�้ำหนัก (ประมาณ) (กก.)

ข้อมูลจ�ำเพาะ
ระบบ

ระบบแผงหน้าจอ: หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ
LED
ระบบทีว:ี ขึน้ อยูก่ บั การเลือกประเทศ/พืน้ ที/่ รุน่ ทีวขี องท่าน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจติ อล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณทีร่ บั ได้: ขึน้ อยูก่ บั การเลือกประเทศ/พืน้ ที/่ รุน่ ทีวขี องท่าน
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจติ อล: UHF/VHF
เสียงออก: 10 วัตต์ + 10 วัตต์ + 10 วัตต์ + 10 วัตต์ + 10 วัตต์
เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® เวอร์ชนั 4.2

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม ส�ำหรับ VHF/UHF
 /  VIDEO IN / S-CENTER SPEAKER IN
ช่องต่อเข้าวิดโี อ/เสียง (ช่องต่อขนาดเล็ก)
S-อินพุตของล�ำโพงกลาง (ช่องต่อขนาดเล็ก)
HDMI IN 1/2/3/4 (ใช้รว่ มกับ HDCP 2.3 ได้)
วิดโี อ:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1,
3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz),
1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC รูปแบบ*3
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*4
เสียง:
ใน โหมด eARC (Enhanced Audio Return Channel)
โปรดดูรายละเอียดจากคูม่ อื ช่วยเหลือออนไลน์
ยกเว้น โหมด eARC
ช่องสัญญาณเสียง PCM เชิงเส้น ระบบ 5.1 แชลแนล:
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 บิต, Dolby Audio,
Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return
Channel) (HDMI IN 3 เท่านัน้ )*5
ใน โหมด eARC
โปรดดูรายละเอียดจากคูม่ อื ช่วยเหลือออนไลน์
ใน โหมด ARC
PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, Dolby
Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ช่องต่อออพติคอลดิจติ อล (PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง:
48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)
 (ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)
หูฟงั
1,
2,
3
ช่องต่อ USB 1 และ 2 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)
ช่องต่อ USB 3 รองรับ USB ความเร็วสูงสุด (USB 3.1 Gen 1)
LAN
ขัว้ ต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชือ่ มต่ออาจแตก
ต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั สภาวะการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รบั ประกัน
อัตราและคุณภาพของการติดต่อสือ่ สาร)

พลังงานและอื่นๆ

ความต้องการพลังงาน
110 V - 240 V AC, 50/60 Hz
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
XR-85X95J: 85 นิ้ว / 214.8 ซม.
XR-75X95J: 75 นิ้ว / 189.3 ซม.
XR-65X95J: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.
ความสิน้ เปลืองพลังงาน
ระบุไว้ทด่ี า้ นหลังของทีวี
ความสิน้ เปลืองพลังงานขณะอยูใ่ นโหมดพร้อมใช้งาน*6*7
จอร์แดน/UAE/อียปิ ต์: 0.50 วัตต์, อืน่ ๆ: 0.5 วัตต์
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตัง้ ) (จุดภาพ)
3,840 × 2,160

รวมแป้นรองแบบตัง้ โต๊ะ
XR-85X95J: 51.2
XR-75X95J: 39.1
XR-65X95J: 28.5
ไม่รวมแป้นรองแบบตัง้ โต๊ะ
XR-85X95J: 48.7
XR-75X95J: 36.8
XR-65X95J: 27.5

อื่นๆ

สนับสนุน

https://www.sony-asia.com/support

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ยดึ ติดผนัง: SU-WL850 (เฉพาะ XR-75X95J / 65X95J)
อุปกรณ์ยดึ ติดผนัง: SU-WL450
อุณหภูมใิ ช้งาน: 0 ºC – 40 ºC
*1 เมือ่ ป้อน 4096 × 2160p และตัง้ ค่า [โหมดจอภาพ] เป็ น [ปกติ] ความละเอียด
ภาพขนาด 3840 × 2160p จะปรากฏขึน้ ในการแสดง 4096 × 2160p ตัง้ ค่า
[โหมดจอภาพ] เป็ น [เต็มจอ 1] หรือ [เต็มจอ 2]
*2 โปรดอ้างอิงเมนูหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]
*3 โปรดดูรายละเอียดจากคูม่ อื ช่วยเหลือออนไลน์
*4 HDMI IN 3 & 4 เท่านัน้ เขือ่ มต่อโดยใช้ Ultra High Speed HDMI Cable
*5 เชือ่ มต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพือ่ สร้างเส้นทางส่งเสียงจาก
ทีวไี ปยังระบบเสียงของคุณ
*6 ก�ำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าทีร่ ะบุหลังจากทีวที ำ� กระบวนการภายใน
ทีจ่ ำ� เป็ นเสร็จสิน้ แล้ว
*7 ความสิน้ เปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิม่ ขึน้ ขณะทีวเี ชือ่ มต่อกับ
เครือข่าย

หมายเหตุ

• อุปกรณ์เสริมทีส่ ามารถหาซือ้ ได้ขน้ึ อยูก่ บั ประเทศ/ภูมภิ าค/รุน่ ทีว/ี การมีสนิ ค้า
ในคลัง
• แบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีขอ้ ก�ำหนด
เงือ่ นไข และ/หรือค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ใช้งาน Google Assistant

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชนที
ั ่ วีดิจิตอล

• ฟงั ก์ชนใดๆ
ั่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทีวดี จิ ติ อล ( ) จะท�ำงานเฉพาะใน
ประเทศหรือพืน้ ทีท่ อ่ี อกอากาศสัญญาณภาคพืน้ ดินแบบดิจติ อล
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยัน
กับผูใ้ ห้บริการใน พืน้ ทีข่ องท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/
DVB-T2 นี้ได้ในพืน้ ทีท่ ท่ี า่ นอาศัยอยูห่ รือไม่
• ระบบทีวเี ครือ่ งนี้เป็ นไปตามข้อจ�ำกัด DVB-T/DVB-T2 แต่ไม่ขอรับ
ประกันต่อการรองรับการออกอากาศภาคพืน้ ดินแบบดิจติ อล DVB-T/
DVB-T2 ในอนาคต
• ฟงั ก์ชนที
ั ่ วดี จิ ติ อลบางฟงั ก์ชนอาจไม่
ั่
สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/
พืน้ ที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

• ค�ำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทัง้
โลโก้ HDMI เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอืน่ ๆ
• Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ทัง้ นี้สญ
ั ลักษณ์ตวั
D สองตัวเป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing
Corporation ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories เอกสาร
ลับห้ามเผยแพร่ ลิขสิทธิ ์ © 1992-2020 Dolby Laboratories สงวน
ลิขสิทธิ ์
• Gracenote, โลโก้ Gracenote และ logotype, โลโก้ “Powered
by Gracenote” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือ
เครือ่ งหมายการค้าของ Gracenote, Inc. ในอเมริกาและ/หรือในประ
เทศอืน่ ๆ
• Google TV และโลโก้ทเ่ี กีย่ วข้องเป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Google
LLC
• ส�ำหรับลิขสิทธิ ์ของ DTS ดูได้ท่ี http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบ
อนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, Digital Surround และสัญลักษณ์ DTS
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการค้าของ DTS,
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ © 2020 DTS, Inc. สงวน
ลิขสิทธิ ์
• Netflix เป็ นเครือ่ งหมายการค้าลงทะเบียนของ Netflix, Inc.
• TUXERA เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ
• เครือ่ งหมายการค้าอื่นทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สนิ ของเจ้าของดังกล่าว
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