
Buah dari 
Penantian

54 www.whathifi.id

5 5 i n  T E L E V I S I O N S

LG OLED55C9PLA
(halaman  56)

Sony KD-55AG9
(halaman 62)

Anda mungkin tergoda untuk membeli TV baru,tetapi dengan 
sedikit kesabaran menanti waktu  yang tepat, anda bisa 

membeli TV terkini pada harga yang terjangkau 

Lihat uji onlinenya : 
whf.cm/KD-55AG9

Lihat uji onlinenya : 
whf.cm/OLED55C9PLA
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Selesai membaca artikel TV TV baru di sini, 
bisa saja membuat anda menunda dahulu 
membeli TV masa depan. Kami memang 
menyarankan,  jika anda memutuskan 
untuk membeli satu set  TV selagi TV ini 

menjadi hits di toko untuk pertama kalinya, tentu saja 
harga yang anda bayar adalah harga tertingginya. 
Pilihan yang lebih baik adalah menunggu waktu 
sampai   mendekati akhir masa simpannya. Dengan 
begitu, anda  akan mendapatkan model yang telah 
dicoba dan diuji yang kemungkinan besar memiliki 
fitur dan kemampuan kerja yang mirip dengan TV 
yang akan menggantikannya, tetapi pada harga yang 
lebih rendah.   Jika itu kemudian memang menjadi 
rencana anda,  kami bersedia membantunya.  
Di sini Anda akan menemukan empat model TV 
terbaik yang diluncurkan pada 2019. TV TV ini 
memang bukanlah TV yang bisa ditawar tetapi kami 
yakin mereka akan turun harga begitu ada model baru 
sejenisnya  tiba.Tunggu  saja sampai saat itu  datang, 
dan Anda akan bisa membawa TV juara ini ke rumah. 
Kami sudah memilih model andalan seperti yang ada 

di  55 inci, untuk nantinya Anda bisa dapatkan jika 
Anda langsung membeli pada waktu yang tepat.
Pertama adalah LG OLED65C9PLA. Ini adalah versi 
yang lebih kecil dari satu set yang mengingatkan  
kembali  akan mimpi kita untuk bisa memiliki TV  
OLED saat TV ini pertama kali diluncurkan. Ada pula 
model super high end-nya Panasonic, TX-55GZ2000B 
yang menggabungkan panel OLED  buatan LG di 
tahun 2019 dengan set-up speaker Dolby Atmos -  
dimana anda juga akan takjub dengan resolusi 
gambarnya. Model TV lain yang juga menggabungkan 
panel OLED buatan LG di tahun  2019  lalu dengan 
system speaker Sony adalah Sony KD-55AG9. Model 
ini bisa dibilang yang terbaik. Dan akhirnya, kami 
memiliki model Samsung QE55Q90R  yang berupa TV 
QLED. TV ini  menawarkan brightness yang menawan, 
gambar yang mengesankan hati dibandingkan 
pesaingnya yang memakai teknologi OLED. Awasilah 
perubahan harga dari TV TV ini dalam beberapa bulan 
kemudian, dan tentukan  model yang anda pilih, untuk 
kemudian anda beli pada saat harganya sudah dekat 
atau sama dengan harga ‘tawaran’ anda. 

Samsung QE55Q90R
(halaman  60)

Panasonic TX-55GZ2000B
(halaman  58)

Lihat uji onlinenya: 
whf.cm/QE55Q90R

  Lihat uji onlinenya: 
whf.cm/TX-55GZ2000B


