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*Netflix streaming membership required
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Aproveite os recursos inteligentes desta TV Android ! 
Deseja aceder a aplicações como YouTube, fazer o streaming de filmes no Netflix ou navegar em sites 
no grande ecrã? Pode fazer tudo isto com a nova série de C543 de cores brilhantes em. Além disso, as 
Smart TVs estão equipadas com Wi-Fi® e sintonizador triplo, portas USB para reprodução de ficheiros 
multimédia, uma ranhura CI para acesso condicional à Pay TV e muitas outras funções. Para mais conforto 
e um acesso rápido a aplicativos e serviços de streaming, pode usar o telecomando dedicado. Os atalhos 
do Netflix, Youtube e Google Assistant irão facilitar o acesso aos seus aplicativos favoritos. Facilite a sua 
navegação com dois telecomandos!

HD Android SMART com DVB-T2/C/S2 
SRT 32HC5433

	� Sintonizador DVB-T2/C/S2 incorporado
	� Ranhura CI para acesso condicional a Pay TV
	� TV inteligente: entretenimento e informação
	� Aplicação Netflix: filmes e programas de 

TV, incluindo séries originais da Netflix*
	� Relação Qualidade da Imagem 100

	� Ligação sem fios com Wi-Fi® incorporado
	� USB para reproduzir vários ficheiros
	� Partilhar ficheiros de multimédia 

do seu smartphone ou de outros 
dispositivos móveis para o televisor
	� Guia Electrónico de Programas de TV (EPG)

* Netflix está disponível em países selecionados. É necessária a assinatura de streaming. Mais informações em  www.netflix.com. 
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HD Android SMART com  
DVB-T2/C/S2

* DVB-C só está disponível em alguns países e para alguns operadores. Para alguns operadores, é necessário uma assinatura e um acesso 
condicional. Para mais informações, por favor contacte o seu operador. 
**Disponibilidade conforme a estação transmissora

Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do desenvolvimento das especificações técnicas, o design e o aspecto dos 
produtos podem ser alterados. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registadas da 
Dolby Laboratories. Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI 
Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. Netflix é uma 
marca comercial registada da Netflix, Inc. YouTubeTM é uma marca registada da Google Inc. Todos os outros nomes dos produtos são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.
© STRONG 2021. Todos os direitos reservados.

SRT 32HC5433
IMAGEM & SOM
Frequência do monitor 50/60 Hz
Resolução 1366 x 768
Ângulo de visualização 178/178 (typ.)
Luminosidade do painel ≥220
Image Quality Ratio (IQR) (Relação Qualidade da Imagem) 100
Tempo de resposta (em ms) 6.5
Relação do contraste 3000:1
Processamento da imagem z
HDR z
Tipo de Som AV Stereo
Altifalantes 2 x 5 W
RECEPÇÃO
DVB-T2/HEVC H.265 z
DVB-C*/MPEG-4 z
DVB-S2/MPEG-4 z
CI z
FUNÇÕES ÚTEIS PARA O UTILIZADOR
Multimédia USB z
Wi-Fi incorporado z
Visualização de Wi-Fi z
Suporte remote para Smartphone/Tablet z
EPG** z
Listas de canais favoritos z
Teletexto z
Editor de canais z
Controlo parental z
Modo de hotel z
Sat: DiSEqC 1.0 z
Legendas z
SERVIÇOS DE INTERNET 
Versão SmartTV Android P
Aplicações Netflix, YouTube, AccuWeather e mais
Video-on-demand (VoD) z
Jogos z
Controlo móvel z
Espelhamento do ecrã z
CONECTIVIDADE
HDMI 2.0 (total) 3
HDMi 2.0 (ARC) 1
USB (total) 2
USB 2.0 2
AV in 1
Auscultadores 1
Ethernet (RJ-45) 1
S/PDIF ótico
ANT in (IEC terrestre/cabo) 1
SAT in (F Sat) 1
Ranhura CI 1
DADOS GERAIS
Cor preto / prateado
Tamanho do ecrã (cm/pol) 80/32”
Largura da moldura em mm 9.9 / 9.9 / 9.9 /19
Espessura em mm (sem suporte) 81.7
Dimensões (L/P/A) em mm 725.9 / 181 / 478.4
Dimensões (L/P/A) em mm (sem suporte) 725.9 / 81.7 / 427.5
Peso em kg 3.6
Peso sem suporte em kg 3.5
Dimensões da embalagem (em mm) 800 x 128 x 520
Fonte de energia 180 – 240 V
Consumo em funcionamento (máx./tip.) 31 W
Consumo em espera ≤0.5W
Classe de eficiência energética F
Suporte fixo z
Dimensão para montagem na parede em mm (não incluído) 100 x 100
EAN 9120072372162


