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A nova série W86L apresenta uma retroiluminação que recorre à tecnologia White LED 

LG lança a primeira série de monitores LED em Portugal 
 

A LG Electronics acaba de anunciar a primeira série de monitores com retroiluminação 

LED disponíveis no mercado português, a linha W86L. Um conjunto de monitores Premium 

de design ultrafino – 20,5mm de espessura, apenas 1/3 da espessura quando comparado 

aos habituais monitores wide – construídos graças à tecnologia superior White LED. 

No que respeita à qualidade de imagem, o rácio de contraste da série W86L é de um 

incrível 2.000,000:1, à velocidade de 2ms, o que deixará qualquer utilizador perplexo 

perante imagens completamente 

vívidas, com total ausência de 

arrastamento. A série W86L 

torna-se assim ideal para o 

visionamento de filmes de acção 

ou para jogar jogos exigentes. 

Botões que aparecem e 

desaparecem com a aproximação 

da mão, uma base de textura 

cristal em cor ruby e o 

acabamento em preto-piano 

brilhante, conferem a estes 

monitores um exterior tão luxuoso como as tecnologias que estão no seu interior. 

Funcionalidades amigas do ambiente 

As vantagens de um monitor com um painel com retroiluminação em LED vão além da 

diminuição da espessura do monitor. A tecnologia LED permite uma economia energética 

que pode ir até 40% quando comparada com LCDs CCFL, o que se traduz igualmente na 

redução de emissão de CO2. Mais amigos do ambiente, estes monitores são também 100% 

livres de mercúrio. 
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Funções inteligentes e úteis 
 

o Função Autobright – uma vez seleccionada esta função, o painel de 

retroiluminação diminui ou aumenta a luz ou brilho do monitor, consoante a luz 

ambiente da sala/escritório. 

o Função “timer” – avisa quando o utilizador deve fazer uma pausa para descansar 

a vista após um período de tempo prolongado a olhar para o ecrã; 

o Modo “Cinema” – Quando o utilizador assiste a vídeos online pode seleccionar 

esta opção que diminuiu a luz de todos os conteúdos em redor de um vídeo, por 

exemplo do You Tube, destacando apenas a luz emitida pelo vídeo. 

o Live Sensor – Permite não ter as luzes normais do monitor acessas, para não 

causar distração no “olhar” para o monitor.  

 

 
 

Características principais da série W86L: 

⋅ - Retroiluminação em LED 

⋅ - Resolução Full HD 

⋅ - Rácio de contraste: 2.000,000:1  

⋅ - Características “eco-friendly” 

⋅ - 2 entradas HDMI 

⋅ - Pacote de funcionalidades inteligentes (Autobright, Live sensor, Cinema Mode, Time 
Control) 

⋅ - Funções FUN (Photo effect, Ez Zooming, 4:3 in wide) 

⋅ - Disponível nos tamanhos 22 e 24 polegadas 

PVP W2286L-PF: 299,00 

PVP W2486L-PF: 369,00 




