
 

 

 

Împreună putem transforma experiența ta vizuală într-un spectacol de neuitat. Dă startul la distracție și 

profită de muzica, jocurile, filmele și aplicatiiile disponibile online pe platforma HOS 3.0 (HORIZON SMART 

TV). Ai la îndemână variante complete de conectivitate, pentru a te bucura de conținut audio/video fără cusur 

(Intel® WiDi, Wi-Fi  integrat, USB, HDMI), cât și programele preferate transmise prin televiziunea digitală 

terestră sau cablu (DVB-S2/T2/C).  
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Ai acces rapid la platforma dedicată HORIZON SMART 

TV ce conține un portofoliu generos de aplicații pentru 

toată familia. 

 

Transformă sufrageria casei tale într-o veritabilă sală de 

cinema! Ai acces la aplicațiile NETFLIX, YouTube și 

Prime Video. Trebuie doar să pregătești popcornul și să 

te relaxezi urmărind cele mai noi seriale, filme și 

blockbustere. 

 

Televizoarele SMART de la HORIZON sunt compatibile și 

pot fi integrate în ecosistemul Amazon Alexa. Cu ajutorul 

boxelor din familia Amazon Echo poți controla televizorul 

tău atunci când nu ai telecomanda la îndemână, ai 

mâinile ocupate sau te afli într-o altă încăpere. 

Descoperă funcționalitățile WiDi și împărtășește 

amintirile cu cei dragi. Cu ajutorul reţelei wireless de 

acasă (WLAN) puteţi distribui, în timp real, conţinutul de 

pe smartphone sau tabletă direct pe televizor. Este uşor 

de utilizat, aşa că nu trebuie decât să vă bucuraţi de noua 

experiență WiDi. 

 

  

 

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 neautorizat. 

Lasă-te învăluit de o ambianță sonoră vibrantă cu Dolby 

Audio Processing (DAP). Sistemul audio surround 

HORIZON cu decodor Dolby Audio îți oferă o experiență 

sonoră realistă, care să completeze perfect conținutul 

vizual. 

DTS TruSurround™ - soluție ce redă un sunet surround 

aproape de realitate pe configurații stereo sau boxe 3.1 

(mai ales bare de sunet) și DTS – HD, una dintre puținele 

tehnologii care oferă un sunet surround comprimat fără 

asigurând performanță audio de calitate. 
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 Diagonală: 40” (100cm) 

 Rezoluție: Full HD (1920 x 1080) 

 Format imagine: 16:9 

 Tehnologie Iluminare: Direct LED 

 Luminozitate: 300cd/m2 

 Unghi vizualizare: 178⁰/178⁰ 

 Contrast Dinamic: 5000:1 

 Dolby Vision: - 

 HDR10: Da 

 Hybrid Log Gamma (HLG): Da 

 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: Da 

 Platformă Smart TV: HORIZON Smart TV 

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

Video 

 Magazin aplicații: Da 

 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 8W 

 Dolby Audio Processing (DAP): Da 

 DTS TruSurround/DTS HD: Da 

 DTS Virtual X: Da 

 

 HDMI: 2 (v1.4) 

 USB: 1 (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: - 

 Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz 

 Clasă Energetică (2021): F 

 Consum Energetic: 45 kWh/1000h 

 Consum Energetic (HDR): 75 kWh/1000h 

 Consum Energetic Maxim: 75 W 

 Consum Energetic Standby: <0.5W 

 Funcții Economisire Energie: Eco Mode, Sleep Timer 

 Fără Stand (WxDxH): 909 x 87 x 522 mm 

 Cu Stand (WxDxH): 909 x 196 x 567 mm 

 Ambalaj (WxDxH): 995 x 154 x 662 mm 

 Greutate netă produs (fără stand): 5.75 Kg 

 Greutate netă produs  (cu stand): 6.05 Kg 

 Greutate brută produs (cu ambalaj): 8.15 Kg 

 Standar montare VESA: 100 x 100 mm, M4 

 Cablu alimentare 

 Telecomandă 

 2 baterii AAA 

 Stand TV 

 Manual utilizare 

 Certificat garanție 

 


