
Toshiba 55UA3A63DG 55" LED UltraHD 4K 

 
 

Caracteristicas:  

• Android TV A TV QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NO SEU MUNDO Explore 
milhares de filmes, programas, jogos e obtenha respostas para suas perguntas na tela 
grande com a Android TV e o Google Assistente. Além disso, por meio do Chromecast 
integrado, basta transmitir seus filmes, programas, fotos de qualquer um dos seus 
dispositivos familiares ** Streaming otimizado para determinados dispositivos móveis. 
A qualidade da entrega de outro conteúdo pode variar. Sistemas operacionais com 
suporte: Android 2.3 e superior, iOS® 7 e superior, Windows® 7 e superior, Mac OS® 
10.7 e superior e Chrome OS versão 38 ou superior  

• Google AssistantUma ajudinha na tela Acesso rápido a todos os seus filmes e 
programas favoritos, obtenha respostas na tela e muito mais por meio do Goocle 
Chromecast integrado. Você pode criar seu ambiente perfeito ajustando a temperatura 
ambiente, iluminação, persianas ou outros dispositivos conectados simplesmente com 
sua voz.  

• Chromecast integrado Evolua sua experiência de TV em uma tela grande  
• Streaming de filmes, programas, TV ao vivo, Youtube e fotos de qualquer dispositivo 

familiar. Compartilhar seu conteúdo pessoal nunca foi tão fácil do que por meio do 
Chromecast integrado.  
 

• 4K UHD HDR Premiado como um dos melhores Ultra HD 4K do mercado. Todos os 
nossos televisores 4K HDR comprovadamente fornecem imagens realistas com 
detalhes e cores vivas, reproduzindo fielmente o conteúdo 4K HDR.  

• Google Play Filmes e TV Google Play Store  
• Netflix® 4K Descubra o botão Netflix® em seu controle remoto para pular de uma 

aventura para outra.  
• Prime Video Desfrute do excelente conteúdo da plataforma Prime Video em toda a 

sua glória. Incontáveis filmes, séries e Prime Originals premiados  
• Resolução TRU Aumenta automaticamente o conteúdo não 4K, para que você possa 

desfrutar de seus filmes e programas de TV favoritos na mais alta resolução.  



• TRU Micro Dimming Aprimora o contraste de uma imagem, otimizando as áreas mais 
escuras e claras para criar uma imagem mais nítida e realista.  

• O som da Onkyo Toshiba revive o som na televisão melhorando sua qualidade graças 
aos alto-falantes Onkio e ao suporte de engenheiros da marca japonesa líder em HIFI. 
Os novos alto-falantes Onkio alcançam um som preciso que enfatiza sua clareza e 
clareza com o objetivo de alcançar um tom exato que pode ser ouvido perfeitamente 
em qualquer lugar da sala.  

Especificações:  

• Exibição 
o Diagonal da tela: 139 cm (55 ")  
o Tipo HD: 4K Ultra HD  
o Tecnologia de exibição: LED  
o Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED  
o Forma da tela: plana  
o Proporção nativa: 16: 9  
o Brilho da tela: 350 cd / m²  
o Tecnologia de interpolação de movimento: PQI (Índice de qualidade de 

imagem) 1900  
o Taxa de atualização nativa: 50 Hz  
o Resolução da tela: 3840 x 2160 pixels  
o Diagonal da tela: 139 cm  
o Taxa de luminosidade máxima: 72%  

• Sintonizador de TV 
o Tipo de sintonizador: analógico e digital  
o Formato de sinal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2  

• Smart tv 
o Smart TV: Sim  
o TV na Internet: Sim  
o Sistema operacional instalado: Android  

• Áudio 
o Número de palestrantes: 2  
o Potência nominal RMS: 20 W  

• Conexão 
o Wifi: Sim  
o Ethernet: Sim  
o Bluetooth: Sim  
o Miracast: Sim  
o Navegação: Sim  

• Projeto 
o Chave liga / desliga integrada: Sim  



o Montagem VESA: Sim  
o Interface do painel de montagem: 200 x 200 mm  
o Cor do produto: Preto, Cinza  

• atuação 
o High Dynamic Range (HDR): Sim  
o Upscaler 4K: Sim  

• Portas e interfaces 
o Número de portas HDMI: 4  

• Controle de poder 
o Classe de eficiência energética: A ++  
o Consumo anual de energia: 96 kWh  
o Consumo de energia: 66 W  
o Consumo de energia (inativo): 0,5 W  
o Consumo de energia (desligado): 0,5 W  
o Tensão de entrada CA: 220 - 240 V  
o Frequência de entrada CA: 50 Hz  

• Peso e medidas 
• Dimensões com caixa (mm): 1369 x 154 x 860 
• Dimensões sem caixa (mm): 1243 x 249 x 755 
• Dimensões sem suporte (mm): 1243 x 81 x 720 
• Peso total (kg): 21 
• Peso líquido (kg): 16 
• Suporte de parede VESA) largura x altura: 200 mm x 200 mm 

 


