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LED TV 4K UHD SMART 40HL910U 

Frumusețea 4K UHD. Strălucire în cele mai mici detalii! 

Tehnologia avansată UHD oferă gradul ideal de contrast şi culoare pentru vizionarea conținutului la 
calitate UHD. Cu noul TV 4K ULTRA HD, calitatea imaginii este incredibil de vie şi clară, chiar şi atunci când 
este vizualizată la distanţe apropiate de televizor. Detalii fără cusur, ridicând standardul afişării vizuale la 
un nivel mult mai înalt. 

Ultra Narrow Bezel. Margine discretă, de jur împrejur! 

Cu o margine de doar 6.5mm, televizorul 4K UHD de la HORIZON oferă privitorului o experiență cu totul 
aparte. Suprafața de vizualizare extinsă și rama fină de jur împrejur, sunt atuurile unui design care 
îmbrățișează necesitățile tale. 

BE SMART. Fii conectat la nou! 

Transformă-ți televizorul într-un centru multimedia cu doar o simplă apăsare a unui buton de pe 
telecomandă. Folosește Netflix pentru a urmării cele mai noi seriale de succes, filme și blockbustere 
cinematografice. 

Wireless Display (WiDi). Conectează-le pe toate! 

Cu noua facilitate WiDi vă bucuraţi mai uşor de tot conţinutul, aşa cum doriţi. Cu ajutorul reţelei de acasă, 
puteţi difuza în timp real, conţinutul de pe smartphone sau tabletă direct pe televizorul SMART TV de la 
HORIZON. Este uşor de utilizat, aşa că dvs. nu trebuie decât să vă bucuraţi de noua experiență WiDi. 

Clear Motion Engine (CME). Claritate în mișcare! 

Clear Motion Engine (CME) reprezintă standardul nostru pentru claritatea de excepție a imaginilor în 
mișcare de pe display, fiind rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe secundă, 
a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru și a tehnologiei avansate de reglare a luminii de fundal. 
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Advanced Hotel TV Mode. Fii conectat la propria afacere! 

Reprezintă modalitatea facilă de configurare a soluțiilor inovatoare de Hotel TV, pentru ca afacerea ta să 
se desfășoare la un nivel superior. Pentru a îndeplini cele mai exigente cerințe, funcțiile avansate de 
management al informației furnizează o diferențiere sporită în industria hotelieră, asigurând în același 
timp cel mai scăzut cost de exploatare și oferind totodată clienților soluții integrate de comunicare și usor 
de personalizat. 

Personal Video Recorder (PVR). Timpul capătă o nouă dimensiune! 

Uită de DVD-uri sau orice alte dispozitive de redare audio/video şi profită acum de portul USB 2.0 din 
dotarea televizorului SMART TV de la HORIZON. Poţi înregistra emisiunile/filmele preferate folosindu-te 
de funcţia PVR integrată pe televizorul tău. 

CI+ Slot. Aceleași funcționalități, dar fără cabluri! 

Este o interfaţă ce vă permite să renunţaţi la clasicul decodor oferit de distribuitorii de televiziune prin 
cablu, simplificând utilizarea serviciilor de televiziune digitală. Față de un decodor clasic, folosirea unui 
decodor pe slotul CI+ oferă câteva avantaje majore: 

x Sunt eliminate cablurile, echipamentul fiind introdus în televizor; 
x Nu are telecomandă proprie, schimbarea programelor realizându-se doar din telecomanda 

televizorului; 
x Este eficient energetic, având un impact mai mic asupra mediului. 

Compatibil DVB-T2. Aliniați la standardele care contează! 

Conform reglementărilor Uniunii Europene, România va trece de la transmisia analogă la cea digitală cu 
acoperire naţională pana la finalul lui 2016. Standardul de transmisie ce va fi implementat este DVB-T2, iar 
toată gama de televizoare HORIZON 4K UHD 2016 este aliniată noului standard. 

Pariază pe verde. Economisește împreună cu HORIZON! 

Susținând conceptul de mediu “verde”, gama de televizoare HORIZON oferă cele mai noi tehnologii de 
reducere a consumului de energie, evitând astfel consumului inutil de energie electrică. 

Pick-Up & Return. Rapid și ușor! 

Produsele tale preferate de la HORIZON vin cu service de tip “Pick-up & Return”, pentru ca tu să 
beneficiezi de cele mai bune servicii. Economisește timp și bani, bucurându-te de experiența HORIZON pe 
termen lung.  
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Specificații Generale 

x Diagonală ecran (in/cm): 40”/102cm 
x Rezoluție: 3840x2160 
x Aspect imagine: 16:9 
x Tip Display: Direct LED 
x Clear Motion Engine Dinamic: 400Hz 
x Luminozitate: 350 cd/m2 
x Unghi de vizualizare: 178⁰/178⁰ 
x Contrast Dinamic: 4000:1 

Tuner/Recepție/Transmisie 

x Analog TV: Da 
x Digital TV: DVB-S2, DVB-T2, DVB-C 
x Interfață CI+: Da 
x Redare Video (via USB): AVI, MKV, H.265/HEVC, VOB, 

DAT, MP4, 3GP, ASF, WMV 

Smart TV 

x Aplicații Smart TV: Opera Open Browser, Youtube, 
NETFLIX, Flickr, BBC iPlayer, AccuWeather 

x Social TV: Faebook, Twitter 
x Televiziune interactivă: Opera TV Store 

Hotel TV 

x Mod Hotel TV: Da (Passive) 
x Caracteristici avansate: Welcome Screen, OSD Disable 

ON/OFF, Volume Management, Wake-Up Alarm, USB 
Cloning, Start-Up Position 

Sunet 

x Putere de ieșire (RMS): 2x10W 
x Caracteristici sunet: Dolby Digital Plus (DD+), NICAM 

Stereo, Egalizator (5 benzi) 

Conectivitate 

x HDMI: 4xHDMI v2.0 
x Component (Y, Pb, Pr) + Audio: Da 
x SCART (RGB/CVBS): 1xSCART (mini) 
x D-Sub (PC input): 1xD-Sub 
x RF: Da 
x AV: Da 
x Digital Audio Out (Coaxial): Da (+Optic) 
x Headphone Out: Da 
x LAN (RJ45): Da 
x Interfață Comună Plus (CI+): Da 
x Antena IEC75: Da 
x USB: 3xUSB 2.0 (PVR Ready) 
x DLNA (1.5): Da 
x Wi-Fi Built-IN: Da (+WiDi) 

Alimentare 

x Sursa de alimentare: AC 220-240V, 50/60Hz 
x Clasa energetică: A+ 
x Alimentare energetică UE: 63 W 
x Consum anual de energie: 91 kWh 
x Consum in standby: <0.5W 
x Funcții economisire energie: Eco Mode, Sleep Timer 

Dimensiuni 

x Fără stativ (WxDxH): 915x51x535 mm 
x Cu stativ (WxDxH): 915x275x595 mm 
x Ambalaj (WxDxH): 1085x135x740 mm 
x Greutate produs: 10.5 Kg 
x Greutate produs (+stativ): 12.5 Kg 
x Greutate produs (+ambalaj): 13.5 Kg 
x Standard montare perete VESA: 200x200 mm 

Accesorii 

x Accesorii incluse: 
o Cablu de alimentare 
o Telecomandă 
o 2 baterii AAA 
o Stativ pentru masă 
o Manual de Utilizare 
o Certificat de Garanție 

x Stand TV: Aluminium Twin-Foot Stand 
 

 


