عن الشركة
شركة مجموعة هاير هي شركة متعددة الجنسيات لألجهزة المنزلية واإللكترونيات االستهالكية يقع مقرها
الرئيسي في مدينة تشينغداو بالصين .تقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع المنتجات بما في ذلك
الثالجات ومكيفات الهواء والغساالت وأفران الميكروويف وأجهزة التلفزيون وغيرها
تعد هاير العالمة التجارية األولى على مستوى العالم في األجهزة الرئيسية لمدة  ١١سنة متتالية من
.٢٠١٩-2009
 - 2004أصبحت "هاير" العالمة التجارية الصينية الوحيدة المدرجة في قائمة أفضل  100عالمة تجارية مؤثرة في
العالم من قبل "وورلد براند الب .كما تم االعتراف بعالمة هاير من قبل براندز في عام  2019باعتبارها العالمة التجارية
للنظام البيئي
وفي العام ٢٠١٩بلغت ارباح الشركة ما يقارب ال ١٦.٣مليار دوالر

رؤية الشركة
قامت هاير سمارت هوم بتوسيع وجودها العالمي بنجاح في السنوات األخيرة من خالل االستحواذ على شركة
شركة األجهزة الكهربائية التابعة لشركة جنرال إلكتريك  ،في عام  ، 2016ونقل أعمال منتجات هاير Appliances ،
جروب للسلع البيضاء في الخارج إلى هاير في عام  .2015ومنذ عام  ، 2015قامت هاير سمارت هوم ً
أيضا قامت بإدارة
وتشغيل العالمة التجارية النيوزيلندية لألجهزة المنزلية الفاخرة فيشر آند بيكل في مجموعة هاير  ،وفي أبريل ، 2018
أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على جميع أسهم هاير نيوزيلندي  ،الشركة القابضة فيشر آند بيكل
من مجموعة هاير .لقد وسع توسع هاير في الخارج بشكل كبير شبكات البحث والتطوير واإلنتاج والتسويق العالمية ،
مما مكنها من تنفيذ إستراتيجية تعريب ناجحة حول التصميم والتصنيع والمبيعات في األسواق الخارجية .نتيجة لذلك
مؤسسة عالمية تضم مجموعة من العالمات التجارية الرائدة لألجهزة المنزلية لتلبية  ، Haier Smart Homeأصبحت
االحتياجات المتنوعة للعمالء في أكثر من  100دولة حول العالم .في السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2017حققت
هاير سمارت هوم  %42.3من إجمالي إيراداتها خارج الصين

رؤية الشركة
في عام  ، 2008حققت مجموعة هاير قيمة مبيعات قدرها  1،200مليار يوان" .هاير" العالمة التجارية تم تقييمها
على قيمتها  80.3مليار يوان صيني  ،كأكثر العالمات التجارية قيمة في الصين للسنة السابعة على التوالي.
كراع ألولمبياد بكين ، 2008
ٍ
هاير  ...شعار "يجرؤ على االختراق ويجرؤ على االبتكار" هو تفسير مثالي ل "أسرع وأعلى وأقوى " -شعار األلعاب
األولمبية .وفي عام  ، 2006احتلت المرتبة  86من بين أكثر  500شركة في العالم العالمات التجارية المؤثرة من مختبر
العالمة التجارية العالمية
العالمة التجارية الصينية الترتيب في أعلى  100لمدة ثالثة سنوات على التوالي
.
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احدى مباني شركة هاير في الواليات المتحدة االمريكية
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شرح مفصل للرموز
مرشحات تمنع تراكم البكتريا والرائحة في
الثالجة

السعة الصافية للصنف
Fresh Turbo

capacity

نظام تدفق الهواء المتعدد يعمل على توزيع
الهواء بشكل متساوي ومتوازن في جميع انحاء
الثالجة للحفاظ على نضارة الطعام والتبريد المثالي

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

Multi air flow

ستارة هوائية تمنع دخول وخروج الهواء اثناء فتح
االبواب للحفاظ على الهواء البارد في الثالجة
Air Curuain

شاشة ديجيتال للتحكم الخارجي الكامل
LED Display

ميزة فريدة للثالجات حيث ان الثالجة التي تحتوي
على هذه الخاصية تكون ذات تبريد سريع وتجميد
سريع
Holiday mode

Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي داخل الفريزر
No Frost

وضعية السفر :يتم استخدام هذه الميزة بعد
السفر دون الحاجة اليقاف تشغيل الثالجة
البقائها دون روائح وبكتيريا عند العودة مع
ابقاء المجمد في حالتة الطبيعية

ابعاد الصنف من حيث الطول والعرض واالرتفاع
LxWxH
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ثالجات  ٤ابواب

ثالجة  ٤ابواب ستيل

HRF690-FSS

السعة الصافية  ٦١١ :لتر
capacity

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

ستارة هوائية
Air Curuain

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
No Frost

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

شاشة ديجيتال
LED Display

وضعية السفر
Holiday mode

LxWxH

االرتفاع ١٩٠:سم
العرض ٩٠.٨:سم
العمق ٧٥.٥:سم
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ثالجة ستيل

HRF525-FSS

السعة الصافية  ٤٩٤ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

تبريد سريع وتجميد سريع
No Frost
Super
Cooling

LxWxH
Holiday
mode

خاصية التجميد الهوائي

7

وضعية السفر
االرتفاع ١٧٩:سم
العرض ٩٠.٨:سم
العمق ٦٥.٥:سم

السعة الصافية  ٥٨٧ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية اثناء فتح االبواب
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

وضعية السفر
Holiday mode

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

زجاج اسود

زجاج فضي

HRF725-FB

HRF725-FGS

االرتفاع ١٩٠:سم
العرض ٩٠.٨:سم
العمق ٧٦.٨:سم

زجاج ذهبي

ستانليس ستيل

HRF725-FG

HRF725-FSS
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9

السعة الصافية  ٥٠٥ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

شاشة ديجيتال

ستارة هوائية
LED Display

Air Curuain

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

وضعية السفر
Holiday mode

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

االرتفاع ١٨٠.٤:سم
العرض ٨٣.٣:سم
العمق ٧١.٨:سم

زجاج اسود

زجاج فضي

زجاج ذهبي

ستانليس ستيل

HRF-555FB

HRF-555FGS

HRF-555FG

HRF-555FSS
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11

فالتر تنقية الهواء

السعة الصافية  ٤٤٧ :لتر
Fresh Turbo

capacity

اضاءة  LEDقوية واقتصادية

نظام تدفق الهواء المتعدد
LED Light

Multi air flow

شاشة ديجيتال

ستارة هوائية
LED Display

Air Curuain

وضعية السفر

تبريد سريع وتجميد سريع
Holiday mode

Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

زجاج ابيض

زجاج اسود

HRF457-FW

HRF457-FB

زجاج فضي
HRF457-FGS

االرتفاع ١٨٠.٤:سم
العرض ٨٣.٣:سم
العمق ٦٦.٨:سم

زجاج ذهبي

ستانليس ستيل

HRF457-FG

HRF457-FSS
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13

ثالجات بابين

ثالجة  ٤ابواب

السعة الصافية  ٤٧٢ :لتر
capacity

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

ستارة هوائية
Air Curuain

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
No Frost

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

شاشة ديجيتال
LED Display

وضعية السفر
Holiday mode

LxWxH

15

االرتفاع  ١٨٠.٤سم
العرض ٧٩.٥ :سم
العمق ٦٩.٥ :سم

HRF447-SS

ثالجة ستيل

HRF659-FITP SK

السعة الصافية  ٥٣١ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

رفوف قابلة للتعديل مستقيم
او مائل

تبريد سريع وتجميد سريع
Adjustable
shelves

Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

ثالجة زجاج اسود

HRF659-FITP GB

السعة الصافية  ٥٣١ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

رفوف قابلة للتعديل مستقيم
او مائل

تبريد سريع وتجميد سريع
Adjustable
shelves

Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
No Frost

االرتفاع ١٨١ :سم
العرض ٨٢ :سم
العمق ٦٩.٥ :سم

LxWxH

االرتفاع ١٨١ :سم
العرض ٨٢ :سم
العمق ٦٩.٥ :سم
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ثالجة ستيل

HRF719-FITP SK

السعة الصافية  ٥٩٨ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

رفوف قابلة للتعديل مستقيم
او مائل

تبريد سريع وتجميد سريع
Adjustable
shelves

Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

ثالجة زجاج اسود

HRF719-FITP GB

السعة الصافية  ٥٩٨ :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

رفوف قابلة للتعديل مستقيم
او مائل

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

Adjustable
shelves

خاصية التجميد الهوائي
No Frost

17

االرتفاع ١٨١ :سم
العرض ٨٢ :سم
العمق ٧٤ :سم

LxWxH

االرتفاع ١٨١ :سم
العرض ٨٢ :سم
العمق ٧٤ :سم

ثالجة ستيل

HRF422-SS

السعة الصافية  425 :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

وضعية السفر
Holiday mode

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

ثالجة ستيل

HRF500-ASS

السعة الصافية  ٤٦٥ :لتر
capacity

االرتفاع ١٧٨ :سم
العرض ٧١ :سم
العمق ٦٩ :سم

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

وضعية السفر

ستارة هوائية
Holiday mode

Air Curuain

تبريد سريع وتجميد سريع
LxWxH

Super Cooling

االرتفاع ١٧٨ :سم
العرض ٧١ :سم
العمق ٦٩ :سم

خاصية التجميد الهوائي
No Frost
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ثالجة ستيل

HRF949-SS

السعة الصافية  530 :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

وضعية السفر
Holiday mode

خاصية التجميد الهوائي
LxWxH

No Frost

ثالجة ستيل

HRF849-SS

السعة الصافية 479 :لتر
capacity

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

نظام تدفق الهواء المتعدد
Multi air flow

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ستارة هوائية
Air Curuain

شاشة ديجيتال
LED Display

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

وضعية السفر
Holiday mode

خاصية التجميد الهوائي
No Frost
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االرتفاع ١٧٨ :سم
العرض ٨٠ :سم
العمق ٦٩ :سم

LxWxH

االرتفاع ١٧٨ :سم
العرض ٨٠ :سم
العمق ٦٩ :سم

ثالجة تبريد ثلج

HRF220-SS

السعة الصافية  ٢٠٣ :لتر
capacity

LxWxH

االرتفاع ١٤٣ :سم
العرض ٥٥ :سم
العمق ٥٨ :سم

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

امكانية تغيير اتجاه فتح الباب
open door angle

ثالجة مكتب

HRF100-ASS

السعة الصافية  ٩٤ :لتر
LxWxH

capacity

االرتفاع ٨٥ :سم
العرض ٤٧ :سم
العمق ٤٥ :سم

تحتوي على فريزر
LxWxH

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
No Frost
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ثالجة ستيل

HRF340-SS

اضاءة  LEDقوية واقتصادية

السعة الصافية  ٣٤٢ :لتر
LED Light

capacity

نظام تدفق الهواء المتعدد
LxWxH

Multi air flow

االرتفاع ١٧٠:سم
العرض ٦٠ :سم
العمق ٦٥ :سم

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

خاصية التجميد الهوائي
No Frost

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

ثالجة تبريد ثلج

HRF350-SS

السعة الصافية  ٣٠٧ :لتر
capacity

LxWxH

امكانية تغيير اتجاه فتح الباب
open door angle

فالتر تنقية الهواء
Fresh Turbo

تبريد سريع وتجميد سريع
Super Cooling

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light
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االرتفاع ١٧٠ :سم
العرض ٦٠ :سم
العمق ٦٠ :سم

22

فريزرات

فريزر  ٧جارور

HUF250-ASS

السعة االجمالية  ٢١٥ :لتر
capacity

ضوضاء اقل
too quiet

LxWxH

االرتفاع ١٧٣ :سم
العرض ٦٠ :سم
العمق ٦٠ :سم

24

فريزر  ٧جارور تبريد هواء

BD-266FSS

السعة الصافية  ٢٦٣ :لتر
capacity

اضاءة  LEDقوية واقتصادية
LED Light

ضوضاء اقل
LxWxH

too quiet

االرتفاع ١٨٧ :سم
العرض ٦٠ :سم
العمق ٦٤ :سم

صانع ثلج نصف اوتوماتيكي
ice maker

تحوي رف خاص لتخزين للبيتزا
pizza shelf

شاشة ديجيتال
LED Display

فريزر  ٦جارور

السعة االجمالية  ١٢٥ :لتر
capacity

ضوضاء اقل
too quiet

LxWxH
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االرتفاع ١٤٣ :سم
العرض ٥٥ :سم
العمق ٥٨ :سم

HUF200-ASS

غساالت

غسالة  10كيلو

HW 100 12829S

السعة  ١٠ :كيلو
capacity

شاشة ديجيتال
LED Display

السرعة القصوى ١٢٠٠
1200 RPM

مستوى امان عالي
Full Safety

فئة توفير الطاقة )(A
LxWxH

Energy saving

االرتفاع ٨٤.٥ :سم
العرض ٥٩.٥ :سم
العمق ٦٧ :سم

 14برنامج غسيل
Water Inlet

مضاد للبكتيريا
antibacterial

غسالة  8كيلو

HW 80 12829S

السعة  8 :كيلو
capacity

شاشة ديجيتال
LED Display

السرعة القصوى ١٢٠٠
1200 RPM

مستوى امان عالي
Full Safety

فئة توفير الطاقة )(A
LxWxH

Energy saving

 14برنامج غسيل
Water Inlet

مضاد للبكتيريا
antibacterial
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االرتفاع ٨٤.٥ :سم
العرض ٥٩.٥ :سم
العمق ٦٣ :سم

غسالة حوضين

HWM0623-150S

مستوى امان عالي

السعة  ١٥ :كيلو
Full Safety

capacity

حوض ستانلس ستيل لدوران اسرع
ونظام حماية من البكتيريا
SS Spin Tub

غطاء شفاف للمراقبة اثناء
الغسيل
Transparent Lid

تقنية التوازن الديناميكي
Dynamic Balance
Technology

LxWxH

االرتفاع ١٠٣ :سم
العرض ٩٩.٥ :سم
العمق ٥٢ :سم

توزيع مياه مناسب
Water Inlet

لوحة التحكم كريستال
Crystal
Control Panel

غسالة حوضين

HWM0623-150S

السعة  ١٥ :كيلو
capacity

مستوى امان عالي
Full Safety

حوض ستانلس ستيل لدوران اسرع
ونظام حماية من البكتيريا
SS Spin Tub

غطاء شفاف للمراقبة اثناء
الغسيل

تقنية التوازن الديناميكي
Dynamic Balance
Technology

االبعاد
LxWxH

توزيع مياه مناسب
Water Inlet

لوحة التحكم كريستال
Crystal
Control Panel
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غسالة  ٧كيلو

HW 70 12829S

السعة  7 :كيلو
capacity

شاشة ديجيتال
LED Display

السرعة القصوى ١٢٠٠
1200 RPM

مستوى امان عالي
Full Safety

فئة توفير الطاقة )(A
LxWxH

Energy saving

 14برنامج غسيل
Water Inlet

مضاد للبكتيريا
antibacterial
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االرتفاع ٨٤.٥ :سم
العرض ٥٩.٥ :سم
العمق ٥٢ :سم

نشافة  ٨كيلو

HD-80B-829S

السعة  8 :كيلو
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

المعالجة الذكية المضادة للبكتيريا
antibacterial

مستوى امان عالي
Full Safety

االبعاد

تحتوي على مكثف
LxWxH

Condenser

 14برنامج غسيل
programs

شاشة ديجيتال
LED Display
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نشافات

جالية

DW-14GFE21ME

السعة  ١٤ :شخص
capacity

مستوى امان عالي
Full Safety

 ٦برامج
LxWxH

Programs

االرتفاع٨٤.٥ :سم
العرض ٦٠ :سم
العمق ٦٠ :سم

فئة توفير الطاقة )(A++
Energy saving

موقت
Timer

لوحة تحكم ديجيتال
LED Display
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33

34

افران بلت ان

بلت ان اسود

HOD7600-B

السعة  ٧٦ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

يشمل ٢صينية
وشباك شوي

 2٨00واط
tray & grill

watt

سهل التنظيف

مروحة تيربو لتقوية الحرارة
easy to clean

Turbo

زجاج قابل لالزالة
removable glass

مستوى امان عالي
Full Safety

 ٣الواح زجاجية عازلة
LxWxH

Glass Sheets

بلت ان ستيل ديجيتال

HOP-8000SS

السعة  ٧٦ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

يشمل ٢صينية
وشباك شوي

 2٨00واط
watt

tray & grill

سهل التنظيف

مروحة تيربو لتقوية الحرارة
easy to clean

Turbo

زجاج قابل لالزالة
removable glass

مستوى امان عالي
Full Safety

 ٣الواح زجاجية عازلة
Glass Sheets

االرتفاع ٦٠ :سم
العرض ٦٠. :سم
العمق ٦٠ :سم

LxWxH

االرتفاع ٦٠ :سم
العرض ٦٠. :سم
العمق ٦٠ :سم

بلت ان ستيل

HOM760-SS

السعة  ٧٦ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

يشمل ٢صينية
وشباك شوي

 2000واط
tray & grill

watt

سهل التنظيف

مروحة تيربو لتقوية الحرارة
easy to clean

Turbo

زجاج قابل لالزالة
removable glass

مستوى امان عالي
Full Safety

 ٣الواح زجاجية عازلة
LxWxH

Glass Sheets

بلت ان ستيل

HOD7600-SS

السعة  ٧٦ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

يشمل ٢صينية
وشباك شوي

 2٨00واط
watt

tray & grill

سهل التنظيف

مروحة تيربو لتقوية الحرارة
easy to clean

Turbo

زجاج قابل لالزالة
removable glass

مستوى امان عالي
Full Safety

 ٣الواح زجاجية عازلة
Glass Sheets
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االرتفاع ٦٠ :سم
العرض ٦٠. :سم
العمق ٦٠ :سم

LxWxH

االرتفاع ٦٠ :سم
العرض ٦٠. :سم
العمق ٦٠ :سم
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مايكرويفات

مايكرويف  ٢٠لتر ديجيتال

HP70J20AL-V2

السعة  ٢٠ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

مستوى امان عالي

 12برنامج
Full Safety

programme

شاشة ديجيتال
LxWxH

LED Display

مايكرويف  ٢٠لتر

االرتفاع ٢٣.٥ :سم
العرض ٤٢.٥ :سم
العمق ٣٠ :سم

HP70J20L-V2

مستوى امان عالي

السعة  ٢٠ :لتر
Full Safety

capacity

 ٦برامج
LxWxH

programme

االرتفاع ٢٣.٥ :سم
العرض ٤٢.٥ :سم
العمق ٣٠ :سم

مؤقت تشغيل
Timer
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مايكرويف  30لتر

HMW30G

السعة  30 :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

مستوى امان عالي

 ٦برامج
Full Safety

programme

شاشة ديجيتال
LxWxH

LED Display

مايكرويف  25لتر

HMW25

السعة  ٢٥ :لتر
capacity

مؤقت تشغيل
Timer

مستوى امان عالي

 ٦برامج
Full Safety

programme

شاشة ديجيتال
LED Display
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االرتفاع ٢٩.٥ :سم
العرض ٥٤ :سم
العمق ٣٧ :سم

LxWxH

االرتفاع ٢٧.٥ :سم
العرض ٤٨ :سم
العمق ٣٤.٥ :سم

مقلى

السعة  ٤ :لتر
capacity

 ١٥00واط
watt

تقنية الموجة الحارة
السريعة
Rapid heatwave

مؤقت تشغيل
Timer

مستوى امان عالي
Full Safety

LxWxH

االرتفاع ٣٢ :سم
العرض ٣٢ :سم
العمق ٣٢ :سم

TXG-DS15

مقالي

شاشات
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 بوصة50 شاشة

LE50 A8000

50
TF card

chromecast

netflix

bluetooth

4k HDR

VGA

4xHDMI

2xUSB

" 50

optical
sound system

youtube

google
assistant

HBO
NOW

Hulu

google play

google play
music

google play movie
& tv

satelite
built in

 بوصة43 شاشة

LE43 A7000

43
optical
sound system
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TF card

chromecast

netflix

bluetooth

VGA

4xHDMI

2xUSB

" 43

youtube

google
assistant

HBO
NOW

Hulu

google play

google play
music

google play movie
& tv

satelite
built in

 بوصة65 شاشة

LE65 A8000

65
TF card

chromecast

netflix

bluetooth

4k HDR

VGA

4xHDMI

2xUSB

" 65

optical
sound system

youtube

google
assistant

HBO
NOW

Hulu

google play

google play
music

google play movie
& tv

satelite
built in

 بوصة58 شاشة

LE58 A8000

58
TF card

chromecast

netflix

bluetooth

4k HDR

VGA

4xHDMI

2xUSB

" 58

optical
sound system

youtube

google
assistant

HBO
NOW

Hulu

google play

google play
music

google play movie
& tv

satelite
built in
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اضغط لفتح مساعد جوجل الصوتي

اضغط لتشغيل او ايقاف الصوت

اضغط لتأخير التشغيل في وضع الوسائط

اضغط للتشغيل او االيقاف

اضغط لتقديم التشغيل في وضع الوسائط
اضغط لتسجيل القناه التلفزيونية

اضغط للتشغيل في وضع الوسائط
اضغط لاليقاف في وضع الوسائط
( )SUBTITLEاضغط الختيار وضع النص المتلفز
( )SOURCEاضغط الختيار وضع النص المتلفز
اضغط لفتح يوتيوب
اضغط لفتح او اغالق قائمة العرض

اضغط الغالق القائمة
اضغط لتغيير القنوات

اضغط لعرض دليل القنوات االلكتروني

 ATVمجسم لقنوات  NICAMاضغط الختيار احادي
 DTVواللغة الصوتية لقنوات

اضغط لاليقاف المؤقت في وضع الوسائط
( )TEXTاضغط الختيار وضع النص المتلفز
( )FAVاضغط الختيار وضع النص المتلفز
اضغط لفتح نتفلكس
اضغط لفتح الصفحة الرئيسية

اضغط للعودة للقائمة السابقة
اضغط لعرض معلومات القناة

اضغط لضبط مستوى الصوت

اضغط لعرض قائمة المحتويات

تنفيذ العمليات المقابلة وفق ًا لما
يظهر على الشاشة
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مالحظات
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مالحظات
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مالحظات
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