
Bringing Nokia products into your life. 



Nokia Smart TV 

Динамична звукова система 

A+ качество на панела 

Редовни актуализации от Google за Android TV 

Bluetooth дистанционно управление - 

бутони за гласово търсене и подсветка 



Nokia Smart TV – 4K UHD 

Nokia Smart TV 4300A 
 
 
 
 
 
 
 
Предимства 

- 7 000 приложения в Google Play 

- Google Асистент с гласово търсене 

за да намерите видеоклипове в YouTube или да потърсите в 

интернет 

- Ергономично Bluetooth дистанционно управление 

с бутони за гласово търсене и подсветка 

- Вграден Chromecast за предаване от 

мобилни устройства към телевизионния екран 

- Възпроизвеждане на видеоклипове или музика от 

външно USB устройство 

- Стандарти за безопасност от Google и редовни 

актуализации 

 



Android TV 

Достъп до 400 000+ филма, музика и игри. 

Споделяне на екрана от всяко устройство, 

директно на вашия телевизор и добавете 

приложенията, които използвате най -

много – всичко това е благодарение на 

Android TV.  



Дистанционно с подсветка 

Ергономично оформеното дистанционно управление приляга 

перфектно в ръката ви, а подсветката улеснява намирането на 

правилният бутон дори при пълна липса на светлина. 

 

Netflix и YouTube имат бутони за бърз достъп, така че е още 

по -лесно да контролирате това, което искате да гледате. 

   



Екранът от вашият телефон споделен 

върху екрана на телевизора 

От телефона, таблета или лаптопа към вашия телевизор. 

С вградения Chromecast вие можете да предавате всичките 

си любими филми, предавания, приложения, игри и др. 



Гласово търсене - с Google 

Гласово търсене, благодарение на бутона за 

бърз достъп до Google Assistant.  

  

Търсете в колекцията от над 500 000 филма и 

предавания, контролирайте вашите домашни 

смарт устройства. 



Всепоглъщащо аудио 

Насладете се на богати и детайлни звуци, докато 

гледате филми, видеоклипове или играете игри, 

благодарение на Dolby Audio и DTS за по -пълно 

аудио изживяване. 



HDR 10 

HDR10 осигурява прецизно балансирана яркост, 

контраст и възпроизвеждане на цветовете във 

всяко изображение, използвайки цветова палитра 

от почти един милиард нюанса. 



Размер на екрана 
43" 
Качество на резолюцията 
4K Ultra HD 
Резолюция на екрана 
3840 x 2160 (4K Ultra HD) 
Аудио поддръжка 
Dolby Digital Plus/ DTS 
Аудио мощност 
2x 10 W 
Операционна система 
Android TV 
Процесор 
ARM CA55 Quad-Core 
Видео процесор 
Mali470MP3 
RAM 
1.5 GB DDR3 
Флаш памет 
eMMC: 8 GB 
 

Интерфейси 
4x HDMI, 2x USB 2.0, Digital audio (optical), Audio/Video IN 
(3.5 mm), VGA, Headphones, Ethernet LAN, CI+ 
Wifi 
IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz 
Bluetooth 
4.2 
Цвят 
черен 
Тегло 
7.5 кг 
Размери 
Широчина: 964 мм Дълбочина: 235 мм(без стойка 66 мм) 
Височина: 611 мм(без стойка 560 мм) 
Производител 
StreamView GmbH 
Гаранция 
24 месеца 

Спецификации 



StreamView GmbH is a licensee of the Nokia brand for TVs, Set-Top-Boxes and DAB radios. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. 


