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Informação à Imprensa – 5 de Junho de 2009 

 

Novo LCD LG LH5000 com TruMotion 200Hz  
Nunca as imagens, mesmo as mais rápidas, foram tão nítidas e naturais…  
 
 
A LG Electronics acaba de lançar o novo LCD LH5000, um televisor Full HD com tecnologia 
TruMotion 200Hz, capaz de reproduzir imagens em tempo real sem arrastamento, mesmo a 

velocidades alucinantes. A prová-lo estão Pedro Couceiro e Manuel Gião, os dois pilotos que, já 
em Junho, dão rosto à campanha publicitária que apoia o lançamento do novo LCD.  

Em conjunto com uma resolução 1080p e um painel Super IPS, o TruMotion oferece imagens nítidas 

e naturais, com velocidades reais mesmo nas cenas de mais rápido movimento, uma característica 
para a qual contribui também a tecnologia avançada Scanning Backlight, onde cada pixel da 
resolução 1080p full HD é detalhado em cores e movimentos nítidos.  

“O LG LH5000 oferece uma experiência visual intensa, com as mais recentes tecnologias full HD e 
200 Hz, funcionalidades soberbas e um design minimalista que encaixa na perfeição em qualquer 
sala… ao alcance da maioria dos consumidores,” afirma Simon Kang, CEO e Presidente da LG Home 
Entertainment Company. “A LG tem vindo a ganhar reconhecimento pelos produtos que conciliam 

a tecnologia inteligente ao estilo e design, capazes de se enquadrar no estilo de vida de cada um. 
O LH5000 não é excepção,” acrescenta o CEO.   

Funcionalidades adaptáveis e sistema de som completo 

As funções Picture Wizard, AV Mode e 24p Real Cinema trabalham em conjunto para optimizar a 
qualidade de imagem do LH5000 em qualquer tipo de programação, incluindo desportos, filmes, 
jogos e outros:   

 O modo Picture Wizard apresenta no ecrã um menu guia que permite ajustar a luz e outras 

funções ao ambiente circundante do LCD.  

 Os três modos AV, incluindo cinema, desporto e jogos, optimizam a imagem e o som 

através de um único botão no comando.  

 O modo 24p Real Cinema possibilita a exibição de filmes nos originais 24 frames por 

segundo, criando uma verdadeira experiência cinematográfica em casa, com a garantia de 
que tudo é e soa como no original.  

Este LCD é ainda compatível com os mais recentes formatos digitais, como o DivX HD, contando 

com uma simples entrada USB 2.0 que permitirá a visualização de filmes em alta resolução ou a 
projecção de imagens no formato JPEG. As quatro portas HDMI 1.3 permitem a ligação entre várias 
fontes HD ou full HD, garantindo o elevado nível de compatibilidade.  
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Para uma verdadeira e completa experiência, o som revela-se tão importante como a imagem. O 
LH5000 é mais um adepto das colunas invisíveis e da tecnologia Clear Voice II. O guru do áudio, 
Mr. Mark Levinson deu o seu contributo nesta área, nomeadamente, às já referidas colunas que se 

enquadram na parte frontal do televisor. O sistema Clear Voice II aperfeiçoa o som da voz 
humana, tornando-a mais perceptível aquando da existência de ruído de fundo. A nova versão 
desta tecnologia incorpora 12 níveis de controlo, permitindo aos utilizadores ajustar as vozes de 
acordo como as preferem ouvir: mais alto ou mais baixo.  

Redução energética até 70% 

Reconhecendo a importância do meio 

ambiente, a LG incluiu neste LCD o sistema 
Smart Energy Saving Plus, uma característica 
que o torna capaz de reduzir a energia 
consumida até 70%.  

Outro dos componentes essenciais é o sistema 
Intelligent Sensor que reduz o consumo de 
energia através da análise da luz ambiente 

existente na sala e do ajuste do brilho e 
luminosidade da própria televisão. Este factor tem ainda o benefício de reduzir o esforço da vista 
em períodos de longas visualizações. O sistema Intelligent Sensor controla também outras opções 
de cor o que significa que, permite não só reduzir a energia consumida e o esforço da vista, como 

aumentar a qualidade da imagem.  

O LH5000, o mais recente LCD da LG, estará disponível a partir de Junho, nos seguintes tamanhos 
e PVPs recomendados: 

 32LH5000 – 899,99€ 

 37LH5000 – 1.099,99€ 

 42LH5000 – 1.199,99€ 

 47LH5000 – 1.799,99€ 

 55LH5000 – 2.399,99€ 
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Especificações: 
 TruMotion 200Hz (100Hz na versão 32”) 
 Rácio de contraste: 80,000:1 

 Sintonizador TDT com MPEG4 
 Full HD (1920* 1080) 
 DivX HD 
 4 ligações HDMI 
 Entrada USB 2.0 

 Sistema Clear Voice II 
 Colunas Invisíveis 
 Potência Sonora 20W 
 Energy Saving Plus 

 

 
 
 
 




