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TV PTV50F60SN 4K LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apelo Comercial Benefício 

Dolby Audio Qualidade de som aprovada pelos laboratórios Dolby 

Smart TV Interatividade com programas de TVs digitais pelo 
controle remoto 

Processador Duo Core Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e 
performance ideal para seu Televisor!  

Processador gráfico Maior velocidade no processamento de gráficos mais 
complexos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETFLIX: Aplicativo Official 

nativo para diversão de toda 

família, direto no seu 

televisor.*Conteúdo mediante 

assinatura com provedor de 

serviços Netflix. 

Dolby Audio: 
Qualidade de som 

garantida 
 

Midiacast: 
Comunicação sem fio entre 
dispositivos móveis 
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Características 
 
•             TV Backlight D-LED 50" 
•             Resolução: UltraHD 4K (3840 x 2160) 
•             Tempo de resposta: 8,0ms 
•             Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V) 
•             Brilho: 250 cd/m² 
•             Contraste dinâmico: 4.000.000:1 
•             Frequência da Tela: 60Hz 
•             Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 
•             Processador (CPU): Dual Core 1.2GHz 
•             Gráfico (GPU): Mali400MP2 
•             Recurso HDR 10(6) 
•             Formato da Tela: 16:9 
•             Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC 
•             Furação Vesa: 200x400mm 
 
               CONEXÕES: 
•             3 entradas HDMI 
•             Saída de áudio digital coaxial 
•             Entrada de áudio e vídeo (P2) 
•             Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a Cabo 
•             Entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos 
•             Entrada de Rede RJ45¹ 
•             Saída de áudio analógico (RCA) 
•             Dispositivo wireless integrado 
 

•             Dolby Audio™ (7) 

•             Menu nos idiomas Português e Inglês 
•             Busca automática de canais 
•             Recepção em ATV, DTV e CATV 
•             Conversor digital integrado 
•             Equalizadores de som e imagem predefinidos 
•             Ajustes de temperatura de cor 
•             Nivelador automático de volume 
•             Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | 
ZOOM | PVR² | HDMI ARC(8) | T-LINK(8) (HDMI-CEC). 
•             Função MIDIACAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs 
•             Funções Smart(4): Netflix(5), YouTube, Accuweather,  Facebook e Twitter. 
 
•             1- Para uso no sistema GINGA da TV digital e/ou para recursos Smart TV. 
•             2- Disponível apenas para transmissões em ISDB-T (TV Digital). 
•             3- Compatível com dispositivos móveis com sistema operacional Android com a função espelhamento de tela. *O 
recurso pode não ser otimizado para alguns dispositivos do mercado. 
•             4- Aplicativos Smart são passiveis de alteração sem aviso prévio. Alguns aplicativos podem exigir consentimento para 
uso de informações pessoais e coleta de dados.  
•             5- É necessário ser membro* da Netflix para ter acesso ao conteúdo. *Sujeito a custos de contratação/assinatura. 
•             6- O conteúdo audiovisual reproduzido deve conter o recurso HDR disponível para o correto funcionamento. 
•             7- Fabricado de acordo com a licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas registradas da 
Dolby Laboratories. 
•            8- O dispositivo conectado deve ser compatível com a função. Recurso talvez não funcione com dispositivos de algumas 
marcas. 

 

 

Acessórios: 
Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base, Cabo Adaptador AV 

 

Legenda Técnica 
HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta 
resolução; 
Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a 
TV desligue sozinha; 
GUIDE: Função que exibe o guia de programação 
eletrônica (informação disponível para canais digitais); 
INFO: Exibe informações do programa do canal 
(informação disponível para canais digitais); 
DNR: Redução de ruído de imagem; 
Closed caption: Apresenta, através de legendas, o 
som original do programa, desde que o canal tenha 
fornecido esse recurso; 
SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do 
programa, se este o disponibilizar. 

Som Surround: Recria um ambiente mais realista de 
áudio, aumentando a qualidade sonora; 
GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo 
controle remoto (disponível para emissoras que 
disponibilizam o serviço); 
Midiacast3: Comunicação ponto a ponto sem fio entre 
dispositivos móveis e televisor. 
HDMI ARC: Elimina a necessidade da conexão de cabo de 
áudio adicional para envio do som do televisor para o 
dispositivo conectado. 
T-LINK (HDMI-CEC): Recurso que permite que o 
televisor receba comandos automáticos de um dispositivo 
conectado. 
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Numero de desenho  1786-00-01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empilhamento Máximo: 3 
* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%. 

 

SELOS DE CONFORMIDADE 

 

 
Revisão Data Motivo da alteração 

   

   

 
Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, 

às modificações técnicas que julgar conveniente. 
 

Características 
Técnicas 

Informações Logísticas Informações Fiscais 

Tensão 
( V ) 

Potência 
( W ) 

Consumo 
( kWh ) 

Código 
Comercial 

Código de Barras  IPI (%) Isento 

Cx. Unitária  
(EAN-13) 

Cx. Master 
(DUN-13) 

Origem NF Classificação 

BIV 118W <1kWh 099503006 7899466427666 - 
Manaus 8528.72.00 

Garantia de 1 Ano - - 

Embalagem 
Peso* Dimensões* ( mm ) Volume* 

( m³ ) 
Qtde 

Descrição do Produto NF 

TV PTV50F60SN 4K LED 
Bivolt 

( Kg ) Alt. Larg. Prof. 

Aparelho c/ base 10.4 662 1124 216 0,1607 01 

Aparelho s/ base 10 655 1124 90 0,0662 01 

Cx. unitária 13.575 775 1225 135 0,1281 01 


