
(Declared)

Value
Unit

Supplier’s name or trade mark

Supplier’s address

2 Model identifier

3 Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)

4 On mode power demand in Standard Dynamic Range (SDR) 64.8  W

5 Energy efficiency class (HDR) G

6 On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode 117  W

7 Off mode, power demand, if applicable N/A  W

8 Standby mode power demand, if applicable 0.5  W

9 Networked standby mode power demand, if applicable 2.0  W

10 Electronic display category Television

11 Size ratio (X : Y) 16:9  Integer

12 Screen resolution (H X V) 3840X2160  Integer

13 Screen diagonal (Cm) 120.7  cm

14 Screen diagonal (inch) 48  inches

15 Visible screen area 62.3  dm²

16 Panel technology used OLED

17 Automatic Brightness Control (ABC) available YES  Yes/No

18 Voice recognition sensor available No  Yes/No

19 Room presence sensor available No  Yes/No

20 Image refresh frequency rate 60  Hz

21
Minimum guaranteed availability of software and firmware

updates(from the date of end of the placement on the market)
8  Years

22
Minimum guaranteed availability of spare parts

(from the date of end of the placement on the market)
8  Years

23 Minimum guaranteed product support 8  Years

Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier 2(or 1)  Years

24 Power supply type Internal

25.1)
External power supply

(non standardized and included in the product box), Description
N/A

25.2)
External power supply (non standardized and included in the

 product box), Input voltage
N/A  V
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25.3)
External power supply (non standardized and included in the

 product box), Output voltage
N/A  V

26.1)
External standardised power supply (or suitable one if not

included in the product box), Supported standard name or list
N/A

26.2)
External standardised power supply (or suitable one if not

included in the product box), Required output voltage
N/A  V

26.3)
External standardised power supply (or suitable one if not included

in the product box), Required delivered current (minimum)
N/A  A

26.4)
External standardised power supply (or suitable one if not

included in the product box), Required current frequency
N/A  Hz
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18

Valor e

aproximação
Unidade

Marca comercial ou nome do fornecedor

Endereço do fornecedor

2 Identificador de modelo do fornecedor

3 Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)

4
Consumo de energia no modo ligado em alcance

dinâmico normal (SDR)
64.8  W

5 Classe de eficiência energética (HDR) G

6
Consumo de energia no modo ligado em grande

alcance dinâmico (HDR)
117  W

7 Consumo de energia no modo desligado N/A  W

8 Consumo de energia no modo de espera 0.5  W

9 Consumo de energia no modo de espera em rede 2.0  W

10 Categoria de ecrã eletrónico televisor

11 Relação dimensional (X : Y) 16:9                                -

12 Resolução do ecrã (píxeis) (H X V) 3840X2160                                -

13 Diagonal do ecrã 120.7  cm

14 Diagonal do ecrã 48  polegadas

15 Área visível do ecrã 62.3  dm²

16 Tecnologia de painel utilizada OLED

17 Controlo automático do brilho (CAB) disponível SIM  SIM/NÃO

18 Sensor de reconhecimento vocal disponível NÃO  SIM/NÃO

19 Detetor de presença disponível NÃO  SIM/NÃO

20 Frequência de atualização de imagens 60  Hz

21

Disponibilidade mínima garantida de atualizações de

software e firmware

(a partir da data de término da colocação no mercado)

8  Anos

22
Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes

(a partir da data de término da colocação no mercado)
8  Anos

23 Garantia mínima de apoio ao produto 8  Anos

Duração mínima da garantia geral oferecida pelo fornecedor 2(ou 1)  Anos

24 Tipo de fonte de alimentação: Interna

Informação

OLED48A26LA
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Informações, ordem e modelo da ficha de
informação do produto.
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25.1)
Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem

do produto), Descrição
N/A

25.2)
Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem

do produto), Tensão de entrada
N/A  V

25.3)
Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem

do produto), Tensão de saída
N/A  V

26.1)

Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não

incluída na embalagem do produto),

Nome ou lista padrão com suporte

N/A

26.2)

Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não

incluída na embalagem do produto),

Requisito de tensão de saída

N/A  V

26.3)

Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não

incluída na embalagem do produto),

Corrente fornecida necessária (mínimo)

N/A  A

26.4)

Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não

incluída na embalagem do produto),

Requisito de frequência da corrente

N/A  Hz
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