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Delivering greater display starts with an obsession with the minuscule.

Incredible resolution is experienced by smaller, precision LED light sources – 

for deeper blacks, brilliant brightness, and overall greater contrasts. Maximize 

your viewing experience, no matter the content.

Mini LED

Conventional LED

TCL Mini LED

Quantum Dot
Pure, ultra-high definition TV is filtered through a layer of over a billion Quantum 

Dot nanocrystals. A combination of leading technologies improves brightness, 

reaches higher contrast and achieves superior color precision.

إن تطوير شاشة عرض أفضل يبدأ بتركيز موّجه نحو أدق التفاصيل.
يمكن الحصول على دقة مذهلة من خالل مصادر إضاءة ليد ا صغر حجًما وا كثر دقة - 

للحصول على ألوان سوداء أعمق وسطوع براق ومستوى كبير من تباين ا لوان بشكل عام. 
استمتع بأفضل تجربة، مهما كنت تشاهد.

يتم ترشيح التلفاز النقي فائق الدقة من خالل طبقة مكونة من أكثر من مليار بلورة نانوية من 
النقاط الكمومية. يعمل مزيج من التقنيات الرائدة على تحسين السطوع والوصول إلى تباين أعلى، 

مع تحقيق دقة ألوان فائقة.

تقنية ميني ليد

إضاءة ليد التقليدية

TCL إضاءة ميني ليد الخاصة بتلفاز

النقطة الكمومية



The entertainment you love, with a little help from Google. 

TCL Google TV brings together movies, shows, live TV, and 

more from across your apps and subscriptions and organizes 

them just for you.

AiPQ Engine Gen 2
TCL’s AiPQ Engine Gen 2 optimizes color, contrast and clarity for an 

unrivaled 4K HDR and stunning 8K experience. When combined with 

TCL’s continuous endeavor to drive QLED and Mini LED technology, 

AiPQ Engine Gen 2 enables customers to enjoy upscaled non-4K/ 8K TV 

content with TCL’s leading 4K/ 8K display capacities as well as powerful 

color and contrast performance. With the addition of AI Super Resolu-

tion upscaling functionality (AISR), frame by frame of non-4K content 

allows upscaling of low-resolution material to reach 4K quality, especially 

by optimizing for detail so you can experience the true 4K visual you 

never had before.

*AiPQ: Algorithm Integrated Picture Quality

يمكنك الحصول على الترفيه الذي تحبه بمساعدة بسيطة من جوجل. يوفر 
لك نظام جوجل تي في من TCL ا فالم والمسلسالت والبث المباشر والكثير 

من التطبيقات واالشتراكات الخاصة بك، وينظمها خصيًصا لك.

يعمل محرك الجيل الثاني AiPQ من TCL على تحسين ا لوان
والتباين والوضوح للحصول على تجربة مشاهدة بتقنية المدى الديناميكي العالي 

 TCL 8 مذهلة. عند دمج ذلك مع محاوالتK 4 ال مثيل لها ودقةK بدقة (HDR)
المستمرة للدفع بتقنية QLED ميني ليد، فإن محرك الجيل الثاني AiPQ يتيح 

للعمالء إمكانية االستمتاع بمحتوى تلفزيوني ُمحسن بدون دقة 4K/ 8K، وذلك من 
خالل إمكانيات العرض الرائدة بدقة 4K/ 8K من TCL، با¾ضافة إلى أداء قوي ل½لوان 

والتباين. ومع إضافة وظيفة ترقية الدقة الفائقة للذكاء االصطناعي (AISR)، فإن 
ر بدون دقة 4K تعمل على إتاحة ترقية المواد  Àتقنية لقطة بلقطة للمحتوى الُمطو
منخفضة الدقة للوصول إلى جودة 4K، ال سيما من خالل التحسين للحصول على 
تفاصيل أدق بحيث يمكن للمشاهد االستمتاع بتجربة بصرية حقيقة بدقة 4K لم 

يسبق له مشاهدتها من قبل.

@AiPQ: خوارزمية ُمدمجة لجودة الصورة

نظام جوجل تي في

AiPQ محرك الجيل الثاني



 



Connectivity

WIFI 6 / Bluetooth 5.2
HDMI2.1*4 / USB2.0*1(75”*2)

واي فاي 6 / خاصية بلوتوث 5.2
واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1@4 /

 الناقل التسلسلي العام 2.0@1 (75“@2)

االتصال

Key Features Picture Quality

8K Mini LED / Quantum dot
Game master  / 60W 2.1 ONKYO
GOOGLE TV

Mini LED backlight with contrast control zones
Dolby Vision IQ / Smart HDR / HDR10+ /HLG
Quantum Dot technology / 120 Hz MEMC

X925 Size / 75� 65� 
Series -  X925

 

المزايا الرئيسية جودة الصورة
تقنية ميني ليد بدقة 8K / النقطة الكمومية جيم 

ماستر / 60 واط رنين صوتي 2.1
 نظام جوجل تي في

إضاءة خلفية بتقنية ميني ليد مع مناطق التحكم بالتباين خاصية 
HLG تقنية / HDR10+ الذكية / تقنية HDR دولبي فيجين آي كيو / تقنية

تقنية النقطة الكمومية / تقدير الحركة وتعويض الحركة 120 هرتز

الوظيفة الذكية

Art DesignSmart FunctionSound Quality

Full Screen design
Metallic Casing & Stand
Cable management
Design Award Remote

Android R / Magic Camera 
Google assistant 
Hands free voice control

Dolby Atmos
Dolby Digital+
2.1 Channel ONKYO 60W (15*2 + 30W)
Built-In Subwoofer

خاصية دولبي أتموس
خاصية دولبي ديجيتال +

قناة 2.1 رنين صوتي 60 واط (2@15 + 30 واط)
مضخم صوت ُمدمج

جودة الصوت
أندرويد أر / كاميرا سحرية 

 مساعد جوجل
 التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين

تصميم ملء الشاشة
غالف وحامل معدني

إدارة الكابالت
جوائز التصميم عن بعد

التصميم الفني



HardwareKey Features Picture QualityConnectivity Smart FunctionSound Quality ArtDesign

CPU:CA73*4 @1.6GHz max
GPU:G52 550Mhz
Memory:3GB DDR + 32GB Flash 

Mini LED / QLED / 120Hz MEMC
Magic camera IMAX ENHANCEND
Game master 

4K Mini LED / QLED / Local Dimming
IMAX ENHANCED /Dolby Vision IQ
HDR10+ / MEMC 120 HZ / HDMI 2.1
(VRR \ ALLM/eARC \ Freesync) AiPQ Engine with AISR

WIFI 6 / Bluetooth 5.2
HDMI2.1*4 / USB2.0*1(75”*2)

Android R / Magic Camera 
Home Entertainment Center
Home Control Center 

Onkyo / 2.1 Channel With
Dolby Atmos / Dts-hd
Screen—O� Music Playing
Front Speakers & Built-in Subwoofer 

Frameless / Metallic 
Middle Stands

C82

4K ميني ليد بدقة TCL تلفاز

تقنية ميني ليد / تقنية QLED / تقدير الحركة تعويض الحركة
120 هرتز

كاميرا سحرية محسنة بتقنية أيماكس
جيم ماستر

واي فاي 6 / خاصية بلوتوث 5.2
واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1@4 /

 الناقل التسلسلي العام 2.0@1 (75“@2)

رنين صوتي / قناة 2.1 مع خاصية دولبي أتموس 
DTS-HD برنامج /

تشغيل الموسيقى أثناء غلق الشاشة
مكبرات صوت أمامية مضخم صوت ُمدمج

بدون إطار/ معدني
 حامالت في الوسط

أندرويد أر / كاميرا سحرية 
مركز الترفيه المنزلي 
م المنزلي Àمركز التحك

تقنية ميني ليد بدقة 4K/ تقنية QLED / التعتيم المحلي ُمحسن بتقنية 
IMAX / خاصية دولبي فيجين آي كيو بتقنية +HDR10 / تقدير الحركة تعويض 
الحركة 120 هرتز / واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1 (معدل التحديث 
 (FreeSync تقنية /eARC المتغير / وضع الكمون المنخفض التلقائي / تقنية

(AISR)يشمل وظيفة تحسين الدقة الفائقة بالذكاء االصطناعي AiPQ محرك

وحدة المعالجة المركزية: CA73*4@1.6 هرتز كحد أقصى
وحدة معالجة الرسوميات: G52 550 هرتز

الذاكرة: 3 جيجابايت معدل بيانات مزدوج + 
32 جيجابايت ذاكرة وميضية

المزايا الرئيسية الجهاز االتصال جودة الصورة جودة الصوت التصميم الفني الوظيفة الذكية
Size / 75” 65” 55”
Series - C825 / C826 / C827



أندرويد أر
مركز الترفيه المنزلي 

مركز التحكم المنزلي 
تطبيق جوجل ديو

وحدة المعالجة المركزية: CA73@4@1.6 هرتز كحد أقصى 
وحدة معالجة الرسوميات: G52 550 هرتز

 الذاكرة: 3 جيجابايت معدل بيانات مزدوج + 32 جيجابايت 
ذاكرة وميضية

رنين صوتي / خاصية دولبي أتموس 
 DTS-HD برنامج

تشغيل الموسيقى أثناء غلق الشاشة
مكبرات صوت أمامية

بدون إطار
 معدني

حامالت في الوسط 

واي فاي 5 (2.4 جيجا + 5 جيجا)
خاصية بلوتوث 5.0 

واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1*3 
الناقل التسلسلي العام 2.0*2

خاصية دولبي فيجين آي كيو / تقنية +HDR10 / جيم ماستر (واجهة 
متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1 - معدل التحديث المتغير / وضع 

 AiPQ محرك (FreeSync تقنية /eARC الكمون المنخفض التلقائي/ تقنية
(AISR) يشمل وظيفة تحسين الدقة الفائقة بالذكاء االصطناعي

Android  R 
Home Entertainment Center
Home Control Center
Google Duo  

Smart Function

CPU:CA73*4 @1.6GHz max
GPU:G52 550Mhz
Memory:3GB DDR + 32GB Flash

Hardware

ONKYO / Dolby Atmos
DTS-HD
Screen—o� music playing
Front speakers   

Sound Quality

4K QLED / MEMC 120HZ  / Full-array*
Dolby Vision  / IQ HDR10+  / Game Master
(HDMI2.1-VRR\ALLM\eARC\FreeSync)
AIPQ Engine with AI SR  

Picture Quality

Frameless
Metallic
Middle Stands

Art Design

WI-FI 5(2.4G+5G)
Bluetooth 5.0
HDMI2.1*3
USB2.0*2

Connectivity

4K بدقة QLED تقنية TCL تلفاز

C72 Pro Size / 75� 65� 55�
Series - C728 / C729 الوظيفة الذكية الجهاز جودة الصوت التصميم الفني جودة الصورة

تقنية QLED بدقة 4K/ تقدير الحركة تعويض الحركة 120 هرتز / مجموعة كاملة@

االتصال



Hands Free Voice Control 2.0
Android R System / Google Duo (optional)
Video & Voice Calling / AI Fitness / Miracast
AIXIOT / Camera (Optional) / Mirroring
Google Playstore / Netflix / YouTube/ Prime Videos 
/ T-Channel

Smart Function
4K QLED / Dolby Vision/Atmos
Hands free voice control2.0
Google Duo  / MEMC  / HDR10+  

Key Features
Quantum Dot / Dolby Vision
4K HDR 10+ / MEMC (60Hz) 
HDMI 2.1 (VRR/ALLM/eARC)
AIPQ Engine 

Picture Quality
Full-Screen Design / Metallic
Bound Less / Adjustable Stands
Cable Management Supported

Art Design
CPU: A55*4  1.3GHz
GPU: G52 8.0MHZ
Memory:2GBDDR
+16GB Flash

Hardware
Dolby Atmos 
Onkyo Audio System
DTS-HD / Dolby Audio
Audio Output  (7,515Wx2)

Sound Quality
Wi-Fi ( 2.4GHz+5GHz 
Dual-band WiFi )
Bluetooth 5.0
HDMI2.1, HDMI1.4*3 
USB 3.0*1

Connectivity

C72 Size / 75� 65� 55� 50��43�
Series - C725 / C726 / C727

4K بدقة QLED تقنية TCL تلفاز

المزايا الرئيسية
تقنية QLED بدقة 4K / دولبي فيجن / أتموس

 التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين 2.0 
تطبيق جوجل ديو / تقدير الحركة تعويض الحركة / 

HDR10+ تقنية

تصميم ملء الشاشة / معدني
غير محدودة / حامالت قابلة للتعديل 

مدعوم بإدارة الكابالت

النقطة الكمومية / خاصية دولبي فيجن
 تقنية +HDR 10 بدقة 4K / تقدير الحركة تعويض 
الحركة (60 هرتز) واجهة متعددة الوسائط عالية 

الوضوح 2.1 (معدل التحديث المتغير / وضع الكمون 
AIPQ محرك (eARC المنخفض التلقائي / تقنية

وحدة المعالجة المركزية: A55@4 1.3 جيجا 
هرتز وحدة معالجة الرسوميات: G52 8.0 ميجا 

هرتز الذاكرة: 2 جيجابايت معدل بيانات 
مزدوج + 16 جيجابايت ذاكرة وميضية

خاصية دولبي أتموس
 نظام صوت بالرنين الصوتي

 برنامج DTS-HD / تقنية دولبي أوديو
(x 2 7,515 واط) مخرج الصوت 

واي فاي (2.4 جيجا هرتز + واي فاي مزدوج 
النطاق 5 جيجا هرتز) خاصية بلوتوث 5.0 

واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1، 
واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 

1.4@3 الناقل التسلسلي العام 3.0@1

التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين 2.0 نظام أندرويد أر / تطبيق جوجل 
ديو (اختياري) مكالمات الفيديو والصوتية / تطبيق ايه أي فيتنس / ميراكاست 
الذكاء االصطناعي x إنترنت ا شياء / كاميرا (اختياري) / النسخ المتطابق متجر 

جوجل بالي / نتفليكس/ يوتيوب تطبيق برايم فيديو / تطبيق تي تشانل

الوظيفة الذكية التصميم الفني جودة الصورة الجهاز جودة الصوت االتصال



4K UHD / Dolby Vision & HDR 10
Micro / Dimming / MEMC
75:330nit(typ)
65 :300nit(typ)
55/50/43 : 270nit (typ) 

Android R / Google Assistant/ Amazon Prime
Video / Google Cast/Chrome Cast / Hands
free voice control Camera ready / Online
screencast online game / ( Video chat)
(Home monitoring) / (Online fitness)   

MEMC
Dolby Vision & Atmos
Hands Free Voice Control 2.0

CPU:A55*4 1.3GHz 
GPU:  Dvalin 600M-800M
Memory: 2GB DDR 16GB Flash 

Dolby Atmos 
Dolby Audio +DAP
DTS-HD
2.0 channel / 10W*2 

WI-FI2.4G/5G (without AC) 
Bluetooth 5.0
HDMI2.1*1 HDMI2.0*2 USB 3.0*1
75&65: USB 2.0*1
55&50:USB 3.0*1 P72 Size / 75� 65� 55� 50��43� 

Series - P725 / P726 / P727

Picture QualitySmart FunctionKey Features
Frameless 

Art Design Hardware Sound Quality Connectivity

تلفاز TCL بدقة 4K عالية الوضوح

تقدير الحركة تعويض الحركة
 خاصية دولبي فيجن وأتموس

 التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين 2.0

نظام أندرويد أر / مساعد جوجل / تطبيق أمازون برايم فيديو / 
جوجل كاست / كروم كاست / التحكم الصوتي بدون استخدام 

اليدين / تجهيز الكاميرا / إمكانية تسجيل فيديو للعبة عبر 
ا¾نترنت معروضة على الشاشة / (محادثة عبر فيديو) (مراقبة 

المنزل) / (اللياقة البدنية عبر ا¾نترنت)

 HDR 10 4 / خاصية دولبي فيجن وتقنيةK تقنية فائقة الدقة
تصغير / تعتيم / تقدير الحركة تعويض الحركة

(typ) 75:330 نيت 
(typ) 65:330 نيت

(typ) 55/50/43: 270 نيت

وحدة المعالجة المركزية: A55@4 1.3 جيجا هرتز
وحدة معالجة الرسوميات: ديفالين 600 ميجا – 800 ميجا 
الذاكرة: 2 جيجابايت معدل بيانات مزدوج 16 جيجابايت 

ذاكرة وميضية

خاصية دولبي أتموس
تقنية دولبي أوديو + مشغل الصوت الرقمي 

 DTS-HD برنامج
قناة 2.0 / 10 واط@2

واي فاي 2.4 جيجا / 5 جيجا (بدون تيار متردد) خاصية 
بلوتوث 5.0 واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.1@1، 

واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح 2.0@2، الناقل 
التسلسلي العام 3.0@1 75 و 65: الناقل التسلسلي العام 

2.0@1 55 و 50: الناقل التسلسلي العام 3.0@1

المزايا الرئيسية الوظيفة الذكية التصميم الفني
بدون إطار

جودة الصورة الجهاز جودة الصوت االتصال



* Software update required on selected models to upgrade to Google Tv.Available in H2 2021. Specifications and product images are subject to change without further notice

Model X925 C82 C72 Pro C72 P72
 Available Sizes 75" / 65" 75"/65"/55" 75"/65"/55" 75"/65"/55" 75"/65"/55"/50"

QLED Android TVMini LED Android TV

3840 x 2160 3840 x 2160

QLED Android TV QUHD Android TV

3840 x 2160 3840 x 2160

8K Mini LED Google TV

7680 x 2160

Dolby Vision IQ

HDR10+

(Upto 120Hz)

200 CMR 

TV Type 

Resolution 

IMAX Enhanced 

Mini LED 

Full Array 

Quantum Dot 

Dolby Vision/Dolby Vision HQ 

HDR10+ / HDR10

Wide Color Gamut 

Vanable Refresh Rate (VRR) 

Auto Low Latency 
Mode (ALLM) 

Clear Motion Rate (CMR) 

Android TV/Google TV*

Google Assistant / 
Works with Alexa

Google Play Store

Hands-Free Voice Control 2.0

AIPQ Engine 

Chromecast Built-in 

Pop-up Camera /Camera 

Entertainment Hub

Dolby Atmos 

Subwoofer 

onkyo Audio

Built-in 

WiFi 6

Dolby / DTS-HD Decoding 

WiFi

Bluetooth 

Picture
Features

Product 
Specifications

Smart Tv
Features

Audio 
Features 

Connections

Dolby Vision IQ

HDR10+

Dolby Vision

HDR10+

Dolby Vision

HDR10+

Dolby Vision

HDR10

(Upto 120Hz) (Upto 120Hz)

200 CMR 100 CMR 100 CMR

Built-in

WiFi 6 Dual Band WiFi Dual Band WiFi Dual Band WiFi

100 CMR


