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Embora leve, o
display exige duas
pessoas para a
cautelosa – mas facílima
– montagem na base.
Isso não significa que
pode quebrar com
facilidade, ao contrário:
o painel de vidro
traseiro, com 2,57mm
de espessura, mantém
estrutura rígida e dá boa segurança ao manuseio. A parte
inferior do gabinete, onde se concentram as conexões, impede
que o OLED seja “colado” na parede. Ao remover os acessórios
da embalagem, bateu certa nostalgia ao ver o kit de óculos 3D
passivos, daquilo que já foi um dos principais atrativos dos TVs.
O controle remoto Smart Magic está bem diferente das versões
anteriores; continua com sensor de movimentos, Bluetooth e
microfone embutido, porém mais funcional com teclas
numéricas e outras de reprodução para comandar duas fontes
de sinais. Seguindo orientações na tela, em menos de dez
minutos já estávamos controlando um player Blu-ray e um
decoder de TV paga.
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SALA DE
TESTES

ÊNC I

INSTALAÇÃO:
SOMENTE SOBRE A BASE

porque pode expor os cabos e comprometer o visual da
instalação. Perto dali, um único botão serve às
principais operações do aparelho. Usamos os três
conectores USB, sendo um padrão 3.0, na reprodução
de demos 4K HDR baixadas da internet. Além do
espelhamento de vídeos e fotos, a conectividade WiDi
Miracast permite acessar sites na web de maneira
muito mais rápida através do smartphone.

ER

Em 21 anos de publicação, grande parte
desses dedicada a testes de produtos, ainda
não encontramos um TV perfeito. Mas com
a tecnologia OLED (Organic Light-Emitting)
é bem provável que estejamos próximos
desse objetivo. O OLED65E6P, de 65”, da LG
testado por nossa equipe, é seguramente um
dos melhores TVs do mundo. Características
como contraste, nível de preto e reprodução
de cores merecem destaque.
É compatível com imagens
UHD, inclusive as codificadas
em HDR (Dolby Vision). No
seu design ultrafino, o painel de
vidro traseiro se estende
à moldura do aparelho,
proporcionando acabamento
mais refinado. Logo abaixo da
tela, há uma caixa integrada, que o
fabricante chama de soundbar, com
quatro falantes (2.2 canais) e
amplificação Harman Kardon de 40W,
procurando resolver o problema de som
“pobre” nos TVs de tela fina. Como é um
top de linha, estão disponíveis quatro
entradas HDMI 2.0a; todas praticamente
na lateral, e isso às vezes é um problema
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* As especificações técnicas são de responsabilidade do fabricante ou do distribuidor oficial, exceto quando mencionado em contrário no texto.

imagens de nível high-end

NTO S E REF
D

3 Projetor DLP SIM2 Crystal
35 3 Tela elétrica Welsyn
92" 3 TV de plasma
Panasonic Viera VT30 55”

3 TV 4K Samsung F9000
55" 3 Receivers Yamaha

Aventage RX-A3030 e Integra
DTR-30.5 3 Processador surround Rotel RSP-1572
3 Amplificadores Rotel (RB-1582MK2 e RMB-1555)
3 CD player Rotel RCD-1570 3 SACD/DVD-A player
Marantz DV8400 3 Blu-ray players Integra
DBS-30.3 NAD T567 3 Videogame Sony PS3
3 Decoders HD Claro, NET e SKY 3 Caixas acústicas
B&W série CM S2 (CM10S2, CMCentre2S2, CM6S2,
CM5S2) 3 Subwoofers JL Audio Fathom F113 e
B&W ASW10CM 3 Condicionadores de energia
Savage Crystall 2500 e DMA-3000EX 3 Matrix
HDMI 4x4 Cabos Golden 3 Cabos HDMI: Absolute
Acoustics HDW500, Aironflex, Audioquest (HDMI-1,
Cinnamon e Pearl), Diamond JX-2002, Discabos
Avis, Monster 800HD e Supra HF100 (15m)
3 Cabos de áudio: Absolute Acoustics (AW500
Silver, AW400, Speaker Marathon, Runner e
Quatro), Audioquest (XLR Mackenzie, Boxer, VDM3, Rocket 88 DBS, Rocket 44 e FLX 16/2) e Supra
Ply 3.4 3 Racks Aironflex série HT 3 Pedestais
Aironflex série HE 3 Wattímetro Kill A Watt

TRÊS MODOS DE AJUSTE EM HDR
Para um TV desse nível,
ajustes não faltam, assim como
modos de fábrica para quem não
liga muito para configurações
passo-a-passo. No total, dez
opções para todo tipo de
conteúdo e luminosidade, exceto
durante imagens nativas em
HDR; nesse caso, o aparelho
entende como Dolby Vision e
oferece somente três modos de
regulagem, para salas claras e escuras.
Para imagens convencionais exibidas em
ambientes claros, destacamos o modo
EFEITO HDR em três níveis. Este simula
HDR com um contraste dinâmico ativo:
áreas claras e escuras são balanceadas e
intensificadas automaticamente. Há ainda
modos ISF para dia e noite, com boa
calibragem de contraste, brilho e cores;

WebOS E
COMANDOS
POR VOZ

aqui dá para se aventurar em regulagens
avançadas de GERENCIAMENTO DE CORES
e BALANÇO DE BRANCO. Em todos,
conseguimos alterar a interpolação de
quadros (TRU MOTION ou LIMPA) e obter
nitidez e movimentos sem borrões,
diferente do que ocorre em quase todos
os LED-LCDs. O recurso INICIAÇÃO RÁPIDA
mantém o TV pronto para exibir imagens
de qualquer fonte de sinal,
inclusive de streaming. Já o
som da caixa acoplada à tela
não traz distorção
considerável em volume perto
do máximo; e com uma rápida
calibragem automática, que
usa o próprio microfone do
controle remoto, consegue-se
boa inteligibilidade nos
diálogos.

Considerado o melhor sistema
operacional em Smart TVs, a
terceira geração do webOS,
com processador quad core,
está mais rápida no
carregamento dos apps e
streaming 4K. O acionamento
é bem intuitivo, com os
serviços e funções mais
utilizados aparecendo na
tradicional barra que corre
na tela. Com um simples
pen-drive, pode-se ampliar
a capacidade de
armazenamento do TV e
baixar filmes comprados
desses serviços. O recurso de
pesquisas por voz evoluiu, e
os resultados na maioria das
vezes foram precisos, com
sugestões para YouTube, apps
e demais serviços; é possível
“chamar” o microfone durante
a reprodução de qualquer
conteúdo.

AVALIAÇÃO
Começar os testes de um TV OLED sem
elogiar a sua capacidade de contraste é
impossível. Nas imagens estelares gravadas
em 4K pela NASA – e de fácil download pela
internet –, ficam evidente as diferenças
entre os pontos de luz (estrelas, planetas e
sujeira espacial) e o negro infinito da
galáxia. É possível ver algo semelhante em
TVs LED-LCD com backlight Local dimming,
como alguns já avaliados por nossa equipe,
mas não com a mesma perfeição de
contorno nos pontos luminosos.
Como na tecnologia OLED cada pixel é
um diodo orgânico emissor de luz, não há
aquele efeito névoa, de luz fraca irradiada
sobre determinado ponto na imagem, o
que fatalmente interfere na profundidade
de cenas escuras. Surpreende também a
uniformidade de preto da tela: assistindo a
Os Mercenários 3 (Globosat Play 4K), de
formatação 2.35:1, as tarjas se mantêm
tão densas que ao apagar as luzes da sala
a sensação é de um TV superwide (21:9).
Vimos trechos de todas as séries do
Netflix gravadas em HDR. Quando o TV LG
as reconhece como Dolby Vision, inicia uma
regulagem automática de brilho e
contraste. Interessante é que mesmo no
modo mais alto de brilho HDR (VIVO), a

qualidade se mantém
consistente, apesar desse OLED
atingir pico de 650 nits de brilho
(e não 1.000, como em outros
modelos). A certificação Ultra
HD Premium, da UHD Alliance,
determina 540 nits.
Conseguimos observar
detalhes de cabelos, pele,
figurino dos atores e cenografia em
Demolidor e Marco Polo, captados em
cenas noturnas, até com a sala iluminada!
Mas junto com os maiores níveis de
contraste e brilho está a demanda de
energia: registramos um consumo médio
de 306W em nosso wattímetro.
É possível também economizar
energia adotando um modo HDR para sala
escura ou efetuar ajustes personalizados.
Naturalmente, esse consumo é maior
quando se eleva a luminosidade,
especialmente num TV 4K como o
OLED65E6P, com painel de 10 bits de cor
e excelente ângulo de visão. Ao reproduzir
as demos 4K gravadas em HDR e com
ampla gama de cores (BT.2020), o OLED
da LG mostrou intervalos de tons fieis e
intensos como poucas vezes vimos em
nossa sala.

FICHA TÉCNICA
MODELO: TV 4K LG OLED65E6P, de 65”
RESOLUÇÃO: 3.840 x 2.160p TAXA DE
ATUALIZAÇÃO: 120Hz ENTRADAS DE VÍDEO:

4 HDMI (2.0a), componente, A/V, RF
OUTRAS CONEXÕES: 3 USB (1 v3.0),
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi/Miracast,
digital óptica (saída) e áudio analógico
POTÊNCIA DE ÁUDIO: 40W DIMENSÕES: 146
x 89 x 6,9cm* (sem base), 146 x 89 x 20cm
(com base) PESO: 22,8kg (sem base),
24,8kg (com base) CONSUMO: 430W
(máximo/fabricante), 180W (média ISF)**,
306W (média no modo HDR VIVO)** PREÇO
SUGERIDO: R$ 26.999 FABRICANTE:
www.lge.com.br
* 2,5mm em sua parte mais fina.
** Aferido em nossos testes com ajustes de
imagem para sala escura e wattímetro Kill-A-Watt.
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