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Produktark
Apple TV 4K (2021) 32GB
Varenummer: 336858 - Artikkelnummer: MXGY2HY/A

TV som du aldri har sett det før.
Nye Apple TV 4K kombinerer alt du elsker med TV med Apple-enhetene og -tjenestene
du liker best – det har aldri vært mer bra på TV.1

Høydepunkter
Dolby Atmos for altoppslukende lyd som fyller hele rommet
A12 Bionic-chipen sørger for overlegen lyd, bilde og grafikk for enda bedre app- og
spillopplevelser
4K HDR i høy bildefrekvens og Dolby Vision for jevn og skarp video
Nye Siri Remote med berøringskompatibel trykkflate

Produktbeskrivelse

TV som du aldri har sett det før.
Nye Apple TV 4K kombinerer de beste programmene, filmene, sportsopplevelsene og direktesendt TV med Apple-enhetene og tjenestene du liker best.1 Nå med 4K HDR i høy bildefrekvens for jevn og skarp video.2 Se Apple Originals med Apple TV+.3 Få enda
mer glede av TV-en din med Apple Arcade og Apple Music.3 Og bruk nye Siri Remote med berøringskompatibel trykkflate til å
kontrollere det hele.
Viktige punkter
Dolby Atmos for altoppslukende lyd som fyller hele rommet4
A12 Bionic-chipen sørger for overlegen lyd, bilde og grafikk for enda bedre app- og spillopplevelser
4K HDR i høy bildefrekvens og Dolby Vision for jevn og skarp video2
Apple Original-programmer og -filmer fra Apple TV+3
De nyeste programmene, filmene, sportsopplevelsene og direktesendt TV fra de mest populære strømmetjenestene1
Få enda mer glede av TV-en din med Apple Arcade og Apple Music3
Nye Siri Remote med berøringskompatibel trykkflate
Lytt i fred med opptil to sett AirPods
Bruk AirPlay til å dele bilder, videoer og mer fra iPhone, iPad og Mac på TV-en din5
Få sanntidsbilder fra HomeKit-kompatible kameraer, og kontroller de smarte enhetene i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

1

Farge

Svart

Årgang

2021 Tidlig

Lagring

32 GB

Produsent

Apple

Tilkoblinger

HDMI

Abonnement kan være nødvendig for å få tilgang til enkelte typer innhold. Ikke alt innhold er tilgjengelig i 4K, 4K HDR eller 4K HDR i høy bildefrekvens. 4K-oppløsning krever en

4K-kompatibel TV. Tilgangen på titler og apper kan bli endret. Enkelte apper er ikke tilgjengelige i alle områder.
2

HDR-innhold i høy bildefrekvens er begrenset for øyeblikket. Ytterligere innhold blir snart tilgjengelig.

3

Apple Music, Apple TV+ og Apple Arcade krever abonnement.

4

Dolby Atmos-funksjoner krever Dolby Atmos-kompatible enheter, og det kan hende at funksjonene ikke er tilgjengelige for alle titler og språk.

5

AirPlay er kompatibelt med andre generasjon Apple TV og nyere.

Produktadresse: https://pippin.no/produkt/336858/apple-tv-4k-2021-32gb

Med forbehold om skrivefeil. Vi er ikke ansvarlige for feil i informasjonen som fremkommer av dette arket. Generert: 03.12.2021

