
Tudo fi ca melhor numa TV AOC.

Simplificando a vida.



• linhas suaves
• base futurista

Bordas ultrafi nas



• altíssima defi nição
• maior riqueza de detalhes

FULL HD



• áudio e vídeo juntos, com apenas um cabo
• máxima qualidade de som e imagem

HDMI



• interatividade da TV Digital
• acesse informações e compre conteúdo
    Sujeito à disponibilização de cada emissora

DTVi



• acesse seus arquivos diretamente
  de pen drives ou discos rígidos

USB Multimídia



Modelo LE43D1452

Tipo de painel LED

Tamanho da tela (polegadas) 43"

Resolução (modo TV)     1920 x 1080 (Full HD)

Resolução (modo monitor - máxima via VGA/RGB)  1920 x 1080

Frequência do painel  60 Hz

Receptor Digital Integrado (DTVi) Sim

Contraste (dinâmico) 200.000:1

Brilho (cd/m²)  300

Digital Noise Reduction (redução digital de ruído na imagem) Sim

Parental Control (controle dos pais) Sim

Sleep Timer Sim

EPG (Electronic Program Guide - Guia Eletrônico de Programação) Sim

Produto ecológico (menor consumo de energia) Sim

Sistema de cores PAL - M/NTSC/PAL - N

Sistema de áudio (estéreo)  MTS-SAP

Consumo (máximo) < 85W

Consumo em modo espera (standby, máximo) < 0,5W

Potência de áudio (RMS) 5W + 5W

Vídeo composto 1

HDMI 2

USB 1

Saída de áudio/vídeo 1 (digital áudio - SPDIF)

Entrada para fone de ouvido 1

Preparado para fi xação em parede/painel (padrão de furação VESA MOUNT) 200mm x 200mm

Peso líquido (Kg) 8,3

Peso bruto com embalagem (kg) 11,5

Dimensões c/ base (L x A x P) - mm 968,2 x 594,3 x 253,4

Dimensões s/ base (L x A x P) - mm 968,2 x 559,4 x 77,2

Embalagem (L x A x P) - mm 1140 x 688 x 140

Especifi cações Técnicas

Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AOC, eventuais 
modifi cações poderão ser efetuadas sem aviso prévio. Fotos meramente 
ilustrativas. Pesos e medidas aproximadas. Verifi que modelo e recursos na 
tabela comparativa. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC: 0800 109 539.

aoc.com/br AOCdoBrasil


