
 

 

 

  

Controle remoto 

Sim 

Conversor para TV digital integrado 

sim 

Smart TV LED 32" HD LG 32LH5U 

Caracteristicas 

 

          Características Gerais 

QUALIDADE DE IMAGEM 

Painel IPS 

O Painel IPS oferece qualidade de imagem. 

 E não importa onde você esteja sentado, você sempre tem 

o melhor ângulo de visão. 

TV Digital 

Todos os televisores LG já vem com conversor digital 

integrado, 

 para você curtir seus conteúdos com altíssima qualidade! 

 

SMART TV 

O Melhor Conteúdo 

A LG entrega os melhores conteúdos através de parcerias 

locais e globais. São filmes, seriados e até canais de esportes, 

tudo em uma interface simples e intuitiva. 

Miracast 

Faça o espelhamento do seu smartphone direto no televisor 

sem a necessidade de fios, rede ou internet. 

WiDi 

Com o WiDi você espelha a tela do seu notebook no televisor 

sem a necessidade de fios, rede ou internet. 

SOM 

Virtual Surround Plus 

O Virtual Surround Plus entrega mais imersão sonora e 

envolvimento surround para todos os seus conteúdos. 



 

 

 

Clear Voice 3 

A função Clear Voice 3 destaca a voz do ruído de fundo, entregando mais claridade sonoro e envolvimento. 

Conveniência 

- Wi-Fi Integrado: conecte a Smart Tv à internet sem o uso de acessórios ou cabos. 

- Formato de Tela (ajustes): 16:9, Just scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema, Zoom 1 

- Modos de imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert1, isf Expert 2 

- Temperatura de Cor: Quente, Frio, Médio 

- Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Jogos 

- Ajustes de Som: Balanço, Configuração personalizada , Clear Voice III 

- Relógio: Ligar-Desligar TV, Função Soneca 

- Closed Caption, Função Mute 

- Energy Saving 

Imagem 

- Triple XD Engine 

- Formato de telas: 16:9 

Áudio 

- Sistema de som: 2.0 Ch 

- Virtual Surround Plus 

Cor: 

- Cor da Base: Preto 

- Cor Traseira: Preto 

- Cor da Borda: Preto 

             Timer On- Sim 

             Wi-Fi integrado- Sim 

             Tecnologia da Tela- LED 

             Formato da Tela- Plana 

             Timer Off- Sim 

             Estéreo- Sim 

             Função SAP- Sim 

             Entrada USB- 1 

             Entrada HDMI- 2 

             Tamanho da tela- 32" 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Conexões 

- 2 Entradas HDMI (traseiras) 
- 1 Entrada USB (traseira) 

- 1 Entrada RF para TV Aberta (traseira) 

- 1 Entrada RF para TV a Cabo (traseira) 
- 1 Entrada AV/Vídeo componente (traseira) 

- 1 Saída digital óptica (traseira) 

- 1 Entrada LAN RJ45 (traseira) 

  
Resolução- HD (1366 x 768) 

Potência de áudio total (RMS)- 6 W 

Taxa de atualização- 60Hz 

Consumo de energia- 38 W 

Sistema de TV 

NTSC 
PAL-M 

PAL-N 

ISDB-TB 

Classificação de consumo (Selo ENCE)-A 

Dimensões s/ base (LxAxP) mm- 734 x 437 x 71 

Peso s/ base (kg):- 4,5 

Dimensões c/ base (LxAxP) mm- 734 x 474 x 172 

Tensão/Voltagem- bivolt 

Conteúdo da embalagem 

- Smart TV LG 32LH570B 

- Base e parafusos de fixação 
- Organizador de cabos 

- Controle remoto 

- Pilhas AAA 
- Manual de instruções 

Garantia-12 meses 

Padrão do furo p/ instalação na parede 
Vesa 200 x 200mm 

 



 

 

Observações 

1. Para aproveitar a qualidade máxima de sua TV, é necessário recepção de sinal digital, em formato widescreen, 

através do conversor integrado. 

2. Conforme a Lei nº 11.291/06, informamos que o uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode 

prejudicar a audição. 

3. Devido às normas da ABNT e às resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO, os 

fabricantes estão mudando as tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto, será preciso adaptador ou 

a troca da tomada antiga. Não nos responsabilizamos por esta alteração. 

4. Parte das conexões é traseira. Para colocar a TV em um suporte em uma parede ou painel, verificar com o 

fabricante do suporte a compatibilidade e o espaço necessário para conectar os cabos. 

5. O conteúdo/acesso ao Smart TV é limitado e varia de acordo com o fornecedor. Para o funcionamento do 

recurso, a TV deve estar conectada à rede de Internet via cabo de rede ou pelo sistema Wi-Fi. Não nos 

responsabilizamos pela configuração. 

ATENÇÃO: uma TV LED possui painel de LCD e iluminação por lâmpadas LED (diodos emissores de luz). A 

espessura da tela pode ser maior ou menor de acordo com o modelo e fabricante. 

 

 


