
Toshiba 65UA3A63DG 65" LED UltraHD 4K 

 
 
 
Premiada como uma das melhores Smart TVs Ultra HD 4K no mercado. Todos os televisores 
4K HDR da Toshiba, como a Toshiba 65UA3A63DG, provaram fornecer imagens realistas 
com riqueza de detalhes e cores, reproduzindo fielmente o conteúdo 4K HDR. 

Características: 

• Android TV: A Smart TV que combina na perfeição com o seu mundo Explore 
milhares de filmes, programas, jogos e tenha as suas perguntas respondidas no seu 
grande ecrã com Android TV e Google Assistant. Além disso, através do Chromecast 
integrado, basta enviar os seus filmes, espetáculos, fotos de qualquer um dos 
dispositivos familiares **Broadcast otimizado para certos dispositivos móveis. 
**A qualidade do envio de outros conteúdos pode variar. Sistemas operativos 
suportados: Android 2.3 e superior, iOS® 7 e superior, Windows® 7 e superior, Mac 
OS® 10.7 e superior e Chrome OS versão 38 e superior 

• Assistente Google: Uma pequena ajuda no seu ecrã Acesso rápido a todos os seus 
filmes e programas favoritos, obtenha as suas respostas no ecrã e muito mais através 
do Google Chromecast integrado. Pode criar o seu ambiente perfeito ajustando a 
temperatura ambiente, iluminação, persianas ou outros dispositivos conectados 
simplesmente usando a sua voz.   

• Chromecast integrado: Evolua a sua experiência de televisão de ecrã 
grande. Faça streaming de filmes, programas, TV ao vivo, Youtube e fotografias a 
partir de qualquer dispositivo conhecido. Partilhar o seu conteúdo pessoal nunca foi tão 
fácil como com o Chromecast integrado.   

• 4K UHD HDR: Premiada como uma das melhores Ultra HD 4K no mercado Todos 
os televisores 4K HDR da Toshiba provaram fornecer imagens realistas com riqueza 
de detalhes e cores, reproduzindo fielmente o conteúdo 4K HDR. 

• Integra Google Play Store, Google Movies & TV 
• Netflix® 4K Descubra o botão Netflix® no seu controlo remoto para saltar de uma 

aventura para outra. 



• Prime Video Desfrute do grande conteúdo da plataforma Prime Video em toda a sua 
glória. Inúmeros filmes, séries e originais premiados Prime Originals 

• TRU Resolution Aumenta automaticamente os conteúdos não 4K, para que possa 
desfrutar dos seus filmes e programas de televisão preferidos, com a máxima 
resolução. 

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

• Som pela Onkyo A Toshiba dá vida ao som na televisão ao melhorar a qualidade do 
som com altifalantes Onkio e o apoio dos engenheiros da marca líder HIFI do Japão. 
Os novos altifalantes Onkio fornecem um som preciso que enfatiza a clareza e a 
nitidez, com o objetivo de alcançar um tom exato que possa ser ouvido perfeitamente 
em qualquer parte da sala. 

Toshiba 65UA3A63DG Especificações: 

• Tela 
o Tamanho do ecrã na diagonal: 165,1 cm (65") 
o Tipo de HD: 4K Ultra HD 
o Tecnologia de apresentação: LED 
o Tipo de retroiluminação LED: Direct-LED 
o Formato do ecrã: Plano 
o Proporção de imagem nativa: 16:9 
o Resolução de gráficos suportados: 3840 x 2160 
o Luminosidade: 350 cd/m² 
o Tecnologia de movimento de interpolação: PQI (Picture Quality Index) 1900 
o Resolução: 3840 x 2160 pixels 
o Dimensão do ecrã na diagonal: 164 cm 

• Sintonizadores de TV 
o Tipo de sintonizador: Digital 
o Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 
o Procura de canais automática: Sim 

• Smart TV 
o Smart TV: Sim 
o Internet TV: Sim 
o Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): Sim 
o Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): 1,5 
o Aplicações de vídeo: NetFlix,YouTube 

• Áudio 
o Número de colunas de som: 2 
o Classificação de Energia RMS: 24 W 
o Descodificadores de som: DTS 
o Definições do Equalizador: Sim 
o Modos de som: Clássico, Personalizar, Plano, Filme, Música, Diálogo 



• Rede 
o Wi-Fi: Sim 
o Ethernet LAN: Sim 
o Bluetooth: Sim 

• Design 
o Interruptor ligar/desligar: Sim 
o Suporte VESA: Sim 
o Interface de montagem em painel: 400 x 200 mm 
o Cor do produto: Preto 

• Desempenho 
o Compatível com HDR: Sim 
o Tecnologia High Dynamic Range (HDR): Hybrid Log-Gamma (HLG) 
o Funcionalidade de teletexto: Sim 
o Conversor 4K: Sim 
o Gravação USB: Sim 

• Conectividade 
o Canal de Retorno de Áudio (ARC): Sim 
o Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45): 1 
o Quantidade de portas USB 2.0: 2 
o Entrada vídeo composto: 1 
o Saída digital de áudio ótico: 1 
o Saída de auscultadores: 1 
o Interface comum Plus (CI+): Sim 
o Quantidade de portas HDMI: 4 

• Funcionalidades de gestão 
o Guia de Programação Electrónico: Sim 

• Gestão de energia 
o Classe de eficiência energética: A+ 
o Consumo de energia anual: 172 kWh 
o Consumo de energia (típico): 118 W 
o Consumo de energia (standby): 0,5 W 
o Voltagem de entrada AC: 220 - 240 V 
o Frequência de entrada AC: 50 Hz 

• Pesos e dimensões 
o Comprimento: 1462 mm 
o Largura: 74 mm 
o Altura: 843 mm 
o Comprimento do conjunto (com suporte): 1462 mm 
o Largura do conjunto (com suporte): 293 mm 
o Altura do conjunto (com suporte): 883 mm 



• Embalagem 
o Telecomando: Sim 
o Guia de iniciação rápida: Sim 
o Comprimento da embalagem: 1620 mm 
o Largura da embalagem: 165 mm 
o Altura da embalagem: 995 mm 
o Tipo de embalagem: Caixa 

• Outras características 
o Hybrid Log Gamma (HLG): Sim 
o Compatibilidade 3D: Não 
o Pilhas incluídas: Sim 
o Altifalantes incorporados: Sim 
o Quantidade de canais (DVB-C): 800 
o Quantidade de canais (DVB-S2): 10000 
o Quantidade de canais (DVB-T): 800 
o Luminância: 72% 
o Quantidade por conjunto: 1 unidade(s) 

 


