
C404 Series

Experimente uma ótima TV em HD
Gosta de sons realistas e de imagens nítidas e saturadas? Quer mais do que simplesmente ver televisão? 
A série de TVs C404 da STRONG pode ser perfeita para si. Surpreenda-se com o seu design simples e 
elegante. Desfrute da melhor experiência de visualização possível e das inúmeras funções. Reproduza 
as suas músicas, fotos e vídeos favoritos no ecrã do televisor utilizando a porta USB integrada. 
À semelhança de todos os televisores da STRONG, está também incluído um sintonizador triplo, para 
que possa desfrutar da TV Free-To-Air ou simplesmente usar a ranhura CI adicional para a TV paga.

TV LED com DVB-T2/C/S2
32”

	� Sintonizador DVB-T2/C/S2 incorporado
	� Ranhura CI para acesso condicional a Pay TV
	� USB para multimédia
	� Contraste excepcional e imagens realistas 
	� Cores radiantes e espectro de cores abrangente

	� Relação Qualidade da Imagem 100
	� Nitidez e fluidez nas imagens com movimento
	� Guia Electrónico de Programas (EPG) 
	� Listas de canais favoritos
	� Controlo parental, Teletexto
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* 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 registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. 
nos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes dos produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos 
proprietários. 
© STRONG 2021. Todos os direitos reservados.

SRT 32HC4043 
IMAGEM
Resolução 1366 x 768 (HD)
Ângulo de visualização 178/178 (typ.)
Image Quality Ratio (IQR) (Relação Qualidade da Imagem) 100
Frequência 50-60 Hz
Luminosidade do painel (cd/m²) 220 typ.
Tempo de resposta (em ms) 6.5 typ.
Relação do contraste 3000:1 typ.
RECEPÇÃO
DVB-T2/ HEVC H.265 z

DVB-C*/MPEG-4 z

DVB-S2/MPEG-4 z

CI z

HEVC265 50 p z

Fransat z

FUNÇÕES ÚTEIS PARA O UTILIZADOR 
Multimédia USB z

EPG** z

Listas de canais favoritos z

Teletexto z

Legendas z

Editor de canais z

Controlo parental z

Modo de hotel z

Sat: DiSEqC 1.0 Sat: DiSEqC 1.2/1.3 (Motor)
CONECTIVIDADE 
HDMI 2.0 2
HDMI 2.0 (ARC) 1
USB 2
AV IN 1
Auscultadores 1
S/PDIF Óptico
Entrada ANT (IEC terrestre/cabo) 1
Entrada SAT (Sat F) 1
Ranhura CI 1
ACESSÓRIOS
Comando remoto z

Pilhas 2x AAA
Suporte 2 pés, ST4*20mm x 4 parafusos
DADOS GERAIS 
Cor preto
Tamanho do ecrã (cm/pol) 80/32"
Dimensões (L/P/A) em mm 732.1 * 483.6 * 180.6
Dimensões (L/P/A) em mm (sem suporte) 732.1*435*79.8
Peso em kg 4.2
Peso sem suporte em kg 4.3
Consumo em funcionamento (máx./tip.) 50 W/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 9120072371981

TV LED com DVB-T2/C/S2
32”


