
   

 
StreamView GmbH 
www.spreamview.com 
 
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. 

Kristalhelder entertainment in een groot formaat: De 65-

inch 4K UHD Nokia Smart TV is voorzien van QLED-

technologie en brengt stadion- en bioscoopervaring in 

uw huiskamer 

 

Nu het Europees kampioenschap van 2021 en de Olympische Spelen van 2020 

nog maar net achter de rug zijn, staat een nieuw sportseizoen voor de deur; van 

nationale basketbal- en ijshockeycompetities tot het wereldkampioenschap 

voetbal van 2022. Als je geen enkel detail wilt missen, brengt de 65-inch QLED 

Nokia Smart TV levensechte beeldkwaliteit voor alle sport- en voetbalfans om 

dat stadiongevoel in je woonkamer te creëren. Voor filmliefhebbers bevat de 

nieuwe Nokia Smart TV met QLED-technologie een geïntegreerde subwoofer, die 

meeslepende bioscoop ervaringen en marathonkijken naar je bank thuis brengt. 

De nieuwe series op Netflix & Co. kunnen komen!  

 

 

 

 

 

Vienna, 07. 09 2021 – StreamView GmbH, de Nokia merklicentiehouder voor 

Smart TV's en Set-Top-Boxen in Europa, introduceert vandaag zijn 65inch 4K 

UHD Nokia Smart TV met QLED-technologie. Dankzij Android TV en de Google 

Play Store hebben gebruikers toegang tot meer dan 7000 apps. Daaronder 

populaire streamingdiensten1 zoals Netflix, Disney+, Prime Video of YouTube. 

 

Perfect uitgerust voor de film, sport en voetbal avond  

Dit topmodel Nokia Smart TV heeft alles wat een sportliefhebber zich kan wensen. De 

Nokia 65-inch Smart TV levert een indrukwekkende helderheid en kleurvariatie dankzij het 

state-of-the-art QLED-kleurengamma, terwijl de ingebouwde subwoofer zorgt voor een 

                                                      
1 Abonnement vereist 
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rijke bas en dynamische geluidskwaliteit. Extra comfort wordt geboden door de draaibare 

centrale standaard, die naar links/rechts kan worden gedraaid voor een comfortabele 

weergave. Connectiviteit wordt geboden door vier HDMI-, twee USB-, LAN- en een 

audio/video-poort, evenals dual-band Wi-Fi en Bluetooth voor het snel koppelen van de 

afstandsbediening en andere Bluetooth-apparaten. Apps die Chromecast ondersteunen, 

kunnen worden gebruikt om sport, video's, mobiele games, muziek en andere inhoud van 

mobiele apparaten naar het TV scherm te streamen. Daarnaast ondersteunt de 65-inch 

Nokia QLED Smart TV (model 6500D) Google Assistant. Zo kunnen samenvattingen van 

individuele wedstrijden of wedstrijduitslagen via spraakbediening worden opgeroepen. 

 

De quad-core processor met 1,5 GB RAM en 8 GB ROM zorgt voor een soepele weergave 

van games, video’s en webinhoud. De ingebouwde drievoudige tuner voor live TV via 

aardse antenne (DVB-T2), satelliet (DVB-S2) of kabel (DVB-C) maakt het eenvoudig om 

toegang te krijgen tot een breed scala aan free-to-air nationale en internationale TV-

programma's. Voor Pay TV-inhoud is een CI+-sleuf voor Pay TV-kaarten beschikbaar; 

bovendien ondersteunen de Nokia Smart TV's SatCR voor de aansluiting van maximaal 

acht ontvangers met een SatCR LNB. 

 

Beeldscherm en resolutie 

De 65-inch Nokia QLED Smart TV biedt een 4K-resolutie van 3.840 x 2.160 pixels en een 

beeldsnelheid van 60Hz. Uiteraard ontbreekt de HDR10 videostandaard voor hoog contrast 

en ware kleuren niet. Voor gamers die na alle film- & sportactie nog steeds geen genoeg 

kunnen krijgen en verder willen op de console, komt de Gaming Mode goed van pas. De 

snelle responstijd van 8ms, Dynamic Contrast en UHD opschaling zorgen voor een echte 

game-ervaring. Maar niet alleen sportfans en gamers komen volledig aan hun trekken. 

Dankzij de Movie Mode en ingebouwde 

subwoofer (dynamisch geluid) verandert de 

woonkamer in een bioscoop met de nieuwe 

Nokia QLED Smart TV. Of het nu gaat om 

een actie blockbuster, een animatie, een 

romance of een familiefilm - de 65-inch 

Smart TV biedt een unieke kwaliteitservaring 

voor alle zintuigen en staat garant voor 

volledige emoties. 

 

Ontwerp en afstandsbediening 

De vertrouwde stijl, kwaliteit en 

Scandinavische minimalistische vormgeving 

die mensen associëren met een Nokia-

product is ook terug te vinden in het 65-inch QLED Smart TV-model, wat betekent dat hij 

goed past in elke woonkamer. Dankzij de draaibare standaard kan de TV naar links en 

rechts worden gedraaid voor extra comfort. De elegante spraakgestuurde Bluetooth-

afstandsbediening is ergonomisch gevormd en ligt zoals altijd lekker in de hand. De unieke 

achtergrondverlichting helpt om zelfs in donkere kamers de juiste knop te vinden. Met de 

Netflix- en YouTube-knoppen op de afstandsbediening kunnen beide apps met één druk 

op de knop worden geopend. 
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Verschillen tussen QLED en LED 

QLED-technologie is gebaseerd op de bekende LED-technologie die is uitgebreid met 

Quantum Dots. QLED TV's werken met panelen die een achtergrondverlichting nodig 

hebben. Daaroverheen worden filters geplaatst om het licht op bepaalde punten te 

blokkeren. Naast de LED-filters hebben QLED TV's nog een laag Quantum Dots. Dankzij 

deze extra laag kunnen QLED TV's nog helderdere beelden weergeven en worden zwarte 

gebieden intenser weergegeven. Bij gebruikelijke LED TV's zien diepe zwarttinten er 

eerder grijs uit. Een ander voordeel van QLED TV's is dat ze aanzienlijk meer kleuren 

kunnen weergeven dan LED TV's. 

 

Prijs en beschikbaarheid 

De nieuwe Nokia 65-inch QLED 4K UHD Smart TV is vanaf vandaag in Duitsland, 

Oostenrijk, Italië, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden verkrijgbaar 

op Amazon en via geselecteerde retailers voor een adviesprijs van EUR 1.199,90 (incl. 

btw).2 

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gegevensbladen. 

 

Hier vindt u lifestylebeelden in hoge resolutie, productafbeeldingen en gegevensbladen. 

 

 
Over StreamView 

StreamView is de licentiehouder van het Nokia merk voor Smart TV's en Set-Top-Boxen in Europa. Nokia is een 
geregistreerd handelsmerk van Nokia corporation.  
StreamView verkoopt en distribueert Nokia merk producten die de stijl en het minimalistische ontwerp waar 
mensen het Nokia merk voor herkennen combineren met cutting-edge technologie, die toegang geeft tot nieuwe 
en betere ervaringen elke dag. 
 
Meer informatie op: https://www.nokia.com/shop/smart-tvs/nokia-qled-smart-tv-65-inch-4k-uhd 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Vanessa Kemme  

PR 

Havana Orange GmbH 

Email: streamview@havanaorange.de  

Tel: +49-89-92 131 51 77 

 

                                                      
2 Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 


