
 

 

Bucură-te de o imagine clară, plină de lumină și culori vibrante, ce aproape că îți taie răsuflarea. Împreună 

putem transforma experiența ta vizuală într-un spectacol de neuitat. Ai la îndemână variante complete de 

conectivitate, pentru a te bucura de conținut audio/video fără cusur (USB, HDMI), cât și programele preferate 

transmise prin televiziunea digitală terestră sau cablu (DVB-S2/T2/C).  
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Conform reglementărilor Uniunii Europene, România a 
confirmat trecerea de la transmisia analogă la cea 
digitală cu acoperire naţională. Toată gama de 
televizoare HORIZON 2020 este aliniată noului standard 
de transmisie, respectând normele DVB-S2/T2/C. 

Lasă-te învăluit de o ambianță sonoră vibrantă cu 

Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio 

HORIZON cu decodor Dolby Audio îți oferă o 

experiență sonoră realistă, care să completeze 

perfect conținutul vizual. 

Uită de DVD-uri sau orice alte dispozitive de redare 

audio/video şi profită acum de portul USB 2.0 din 

dotarea televizorului HORIZON. Poţi înregistra 

emisiunile/filmele preferate folosindu-te de funcţia 

PVR integrată pe televizorul tău. Cu ajutorul 

portului USB 2.0, televizorul HORIZON te 

conectează la orice dispozitiv de stocare externă 

pentru ca tu să accesezi conținut digital (imagini, 

fișiere video și audio, de la filmele și muzica 

preferate, până la pozele din vacanță). 

 

Renunță la decodorul clasic și simplifică experiența 

de televiziune digitală cu ajutorul cartelelor CI+ ale 

furnizorilor de cablu. Astfel, te conectezi mai ușor, 

eliminând o bună parte din cabluri, schimbi 

programele direct din telecomanda televizorului 

HORIZON și păstrezi un consum energetic redus. 

Alege caracteristicile Hotel TV Mode (Passive) 

potrivite business-ului tău. Cu ajutorul parolei 

unice și al telecomenzii televizorului inteligent LED 

SMART TV de la HORIZON, ai acces la funcțiile  

avansate de management asupra imaginilor și 

mesajelor de întâmpinare afișate pe TV. Toate 

setările realizate de tine pot fi copiate pe alte 

televizoare (USB cloning), dar și securizate astfel 

încât să poti limita accesul neautorizat. 

 

Dezvoltarea unor produse prietenoase cu mediul 

a fost o prioritate și pentru noi, încă de la început. 

Ne respectăm întotdeauna principiile, de aceea 

tehnologia avansată utilizată în producția tuturor 

modelelor HORIZON LED TV reduce consumul 

mediu de energie, favorizând astfel utilizarea 

eficientă și responsabilă a energiei electrice. 
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 Diagonală: 32” (80cm) 

 Rezoluție: HD Ready (1366 x 768) 

 Format imagine: 16:9 

 Tehnologie Iluminare: Direct LED 

 Luminozitate: 300cd/m2 

 Unghi vizualizare: 178⁰/178⁰ 

 Contrast Dinamic: 4000:1 

 Dolby Vision: - 

 HDR10: - 

 Hybrid Log Gamma (HLG): - 

 Design: Very Narrow Design (12mm) 

 Stand TV: Double Neck-Foot Stand 

 Culoare: Negru 

 Tip Tuner: DVB-S2/T2/C 

 TV Analog: Da 

 TV Digital: Da 

 TV Satelit: Da 

 CI+: Da 

 Smart TV: Nu 

 Platformă Smart TV: - 

 Aplicații Video-on-Demand (VOD): - 

 Magazin aplicații: - 

 Funcție Hotel TV: Da 

 Tip Hotel TV: Pasiv 

 Funcții Avansate: Welcome Screen, OSD Disable ON/OFF, 

Volume Management, Wake-Up Alarm,  

 USB Cloning, Start-Up Position 

 Putere ieșire (RMS): 2 x 6W 

 Dolby Audio Processing (DAP): Da 

 DTS TruSurround/DTS HD: - 

 HDMI: 2 (v1.4) 

 USB: 1 (v2.0) 

 Component (YPbPr) + Audio: Da 

 SCART (RGB/CVBS): Da 

 VGA: Da 

 RF: Da 

 AV: Da 

 Optic: - 

 Coaxial (SPDIF): Da 

 Ieșire Căști: Da 

 Antenă IEC75: Da 

 LAN (RJ45): - 

 Wi-Fi Built-In: - 

 DLNA (1.5): - 

 Bluetooth: - 

 Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz 

 Clasă Energetică: A+ 

 Consum Energetic Mediu: 31 W 

 Consum Energetic Anual: 45 kWh  

 Consum Energetic Maxim: 65 W 

 Consum Energetic Standby: <0.5W 

 Funcții Economisire Energie: Eco Mode, Sleep Timer 

 Fără Stand (WxDxH): 732 x 81 x 435 mm 

 Cu Stand (WxDxH): 732 x 196 x 480 mm 

 Ambalaj (WxDxH): 795 x 128 x 530 mm 

 Greutate netă produs (fără stand): 4.05 Kg 

 Greutate netă produs  (cu stand): 4.25 Kg 

 Greutate brută produs (cu ambalaj): 5.5 Kg 

 Standar montare VESA: 75 x 75 mm, M4 

 Cablu alimentare 

 Telecomandă 

 2 baterii AAA 

 Stand TV 

 Manual utilizare 

 Certificat garanție 

 


