
Trăiește experiența cinematografică în fața televizorului 4K UHD TV de la , pășește dincolo de ecran 

și transformă experiența vizuală într-un spectacol de neuitat. Explorează o lume inedită, unde conținutul de 

calitate, posibilitățile multiple și confortul sunt la îndemână. Ai acces rapid la platforma dedicată Android TV 

ce conține un portofoliu generos de aplicații pentru toată familia. 



  

Televizor LED HORIZON Android TV, 108 cm, 43HL7590U/B, 4K Ultra HD, Dolby Vision 

 43” (108 cm), 4K Ultra HD, DVB-S2/T2/C, Cod EAN: 5949088552702 

 

 

Accesează 500.000+ filme și seriale, ascultă muzică 

sau rulează jocuri. Distribuie de pe orice dispozitiv 

pe televizorul tău și adaugă aplicațiile pe care le 

folosești cel mai des – toate cu Android TV. 

 

 

Treci de pe telefon, tabletă sau laptop, pe televizor, 

într-o clipă. Cu Chromecast built-in, poți distribui 

filmele, serialele, aplicațiile, jocurile preferate și 

multe altele direct pe televizorul tău.  

 

Nu este de ajuns să privești televizorul – fii cu 

adevărat mișcat de divertisment. Dolby Vision™ 

HDR transformă experiența TV cu o calitate a 

imaginii ultrarealistă – luminozitate, contrast și 

culori incredibile care aduc divertismentul la viață 

în fața ochilor tăi. Când compari cu o imagine 

standard, Dolby Vision poate oferi culori 

nemaivăzute, accente care sunt cu până la 40 de 

ori mai luminoase și umbre care sunt cu până la 10 

ori mai întunecate. Rezultatul este o imagine 

realistă, rafinată, care te va face să uiți că privești 

un ecran. 

 

Funcția Micro Dimming analizează și procesează 

imaginea afișată, cadru cu cadru, și modifică 

constrastul, pe diferite zone ale ecranului. Astfel, 

tonurile de negru vor căpăta o mai mare 

profunzime, iar albul afișat va fi mai pur. 

 

HORIZON Android TV cu Google Assistant oferă o 

experiență de vizualizare mai inteligentă. Caută cu 

ușurință și urmărește filme, rulează aplicații sau 

bucură-te de jocuri. Pune întrebări și vezi 

răspunsurile de la Google pe marele ecran. 

Ajustează luminile și controlează alte dispozitive 

inteligente casnice din casă. 

 

Descarcă toate aplicațiile și jocurile tale preferate 

din Google Play. Bucură-te de ele pe marele ecran 

cu acces ușor din pagina principală personalizată 

Android TV. 

 

Televizoarele Android TV de la HORIZON sunt 

compatibile și pot fi integrate în ecosistemul Google 

Home. Cu ajutorul boxelor din familia Google Nest 

poți controla televizorul tău atunci când nu ai 

telecomanda la îndemână, ai mâinile ocupate sau te 

afli într-o altă încăpere. 

 

Transformă sufrageria casei tale într-o veritabilă 

sală de cinema! Ai acces la aplicațiile NETFLIX, HBO 

GO, YouTube și Prime Video. Trebuie doar să 

pregătești popcornul și să te relaxezi urmărind cele 

mai noi seriale, filme și blockbustere. 



Televizor LED HORIZON Android TV, 108 cm, 43HL7590U/B, 4K Ultra HD, Dolby Vision 

43” (108 cm), 4K Ultra HD, DVB-S2/T2/C, Cod EAN: 5949088552702 

 Diagonală: 43” (108cm) 

 Rezoluție: 4K Ultra HD (3840 x 2160) 

 Format imagine: 16:9 

 Tehnologie Iluminare: Direct LED 

 Luminozitate: 350cd/m2 

 Unghi vizualizare: 178⁰/178⁰ 

 Contrast Dinamic: 5000:1 

 Dolby Vision: Da 

 HDR10: Da 

 Hybrid Log Gamma (HLG): Da 

 Design: Very Narrow Design (12mm) 

 Stand TV: Middle Stand 

 Culoare: Negru 

 Tip Tuner: DVB-S2/T2/C 

 TV Analog: Da 

 TV Digital: Da 

 TV Satelit: Da 

 CI+: Da 

 Smart TV: Da 

 Platformă Smart TV: Android TV 9 (Pie) 

 Aplicații Video-on-Demand (VOD): Netflix, YouTube, Prime 

Video, HBO GO 

 Magazin aplicații: Google Play Store 

 Putere ieșire (RMS): 2 x 10W 

 Dolby Audio Processing (DAP): Da 

 DTS TruSurround/DTS HD: Da 

 HDMI: 4 (v2.0) 

 USB: 2 (v2.0) 

 Component (YPbPr) + Audio: Da 

 SCART (RGB/CVBS): - 

 VGA: Da 

 RF: Da 

 AV: Da 

 Optic: Da 

 Coaxial (SPDIF): - 

 Ieșire Căști: Da 

 Antenă IEC75: Da 

 LAN (RJ45): Da 

 Wi-Fi Built-In: Da 

 DLNA (1.5): Da 

 Bluetooth: Da 

⋅ Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz 

⋅ Clasă Energetică: A+ 

⋅ Consum Energetic Mediu: 54 W

⋅ Consum Energetic Anual: 78 kWh

⋅ Consum Energetic Maxim: 120 W 

⋅ Consum Energetic Standby: <0.5W 

⋅ Funcții Economisire Energie: Eco Mode, Sleep Timer 

 Fără Stand (WxDxH): 972 x 84 x 567 mm 

 Cu Stand (WxDxH): 972 x 208 x 610 mm 

 Ambalaj (WxDxH): 1085 x 154 x 710 mm 

 Greutate netă produs (fără stand): 7 Kg 

 Greutate netă produs  (cu stand): 8.5 Kg 

 Greutate brută produs (cu ambalaj): 11 Kg 

 Standar montare VESA: 100 x 100 mm, M4 

 Cablu alimentare 

 Telecomandă 

 2 baterii AAA 

 Stand TV 

 Manual utilizare 

 Certificat garanție 


