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AI & SMART FEATURES 

UM751C0SB 



A LG  TV proporciona um novo jeito de ver TV.  

Com a Inteligência Artificial da LG e seu reconhecimento de voz, 

você consegue controlar sua TV sem complicações. Procurar por 

qualquer informação ou conteúdo que quiser, basta apenas falar. 

Essa excelente inovação entrega ainda mais conveniência para 

seu lazer. 

As TVs LG com Inteligência Artificial oferecem uma maneira mais 

prática de planejar seu dia, executar suas tarefas e procurar 

conteúdos. A partir do Google Assistant apenas pelo comando 

de voz é possível entrar em contato com outros dispositivos que 

também estão sincronizados na casa, podendo programá-los de 

sua maneira.  

Gerencie seu dia a dia 

Pesquise 
Smart 

home 
Serviços 

“Como está o tempo em Las Vegas?” 

“Onde é a padaria mais próxima?” 

“Que horas são em New York?” 

“Altere o termostato para 25º” 

“Como se diz ‘como vai você’ em inglês?” 

“Mostre minhas fotos de Salvador?” 

*Google Assistant estará disponível no segundo semestre de 2019. 



A evolução da melhor plataforma Smart do mercado. Mais 

rápido e muito mais intuitivo, o webOS conta com diversas 

funções novas e entrega uma melhor experiência para o 

consumidor. 

Smart TV

Diretamente do launcher, você terá sugestões de conteúdos, 

podendo acessá-los diretamente com um só click. Agilizando 

mais ainda sua navegação. 

Launcher com Atalhos



Com o Painel Doméstico, você transforma sua TV em uma 

central de controle da sua casa inteligente. 

Após conectar seus produtos inteligentes à sua TV, receba avisos, 

os ligue ou desligue, altere funções, etc.  

Home Dashboard

The Open Connectivity Foundation foi fundada para garantir a segurança dos usuários e indústria, com a entrega de um 

padrão de comunicação entre aparelhos em uma plataforma comum.  

Power + 

Thermostat 

+ 

+ 

Smoke 
alarm 

+ 

Lights 

+ Locks 

+ Garage 

+ 
CCTV 

+ 
Appliances 

As TVs da LG fazem parte da Open Connectivity Foundation, 

com isso, utiliza uma plataforma aberta de comunicação com 

outros produtos e marcas. 

Assim, você poderá conectar os mais diferentes produtos 

inteligentes, das mais diversas marcas, à sua TV os controlando 

diretamente da sua tela com seu controle remoto. 

Compatibilidade

Algumas das marcas que fazem parte da OCF. 



Video Casting Audio Streaming Mirroring 

Reproduza suas Fotos e 

Vídeos Reproduza as músicas do seu 

telefone em sua TV 

 Suporta HDR / Dolby Vision & Atmos 

Em até1080p 

Reproduza os 

conteúdos dos 

seus apps favoritos 

em sua TV. 

*Apple Airplay2 estará disponível no segundo semestre de 2019. 



IMAGEM 
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O Ultra HD 4K é o futuro da definição de imagem. Com mais de 

8 milhões de pixels, você tem imagens com um nível incrível de 

detalhes e pode ter uma TV maior mesmo em uma sala 

pequena. 

O Upscaler 4K permite que você curta todos os seus conteúdos, 

mesmo os de baixa resolução, com a máxima qualidade Ultra HD 

4K! 

Conteúdo HD Upscaling 4K 



Ao captar e combinar imagens em diferentes exposições (maior 

e menor exposição), o conteúdo em HDR entrega uma qualidade 

de brilho e contraste superior, com uma riqueza de detalhes 

nunca vista antes. 

O processador Quad Core trabalha incansavelmente para reduzir 

os ruídos dos conteúdos, melhorando a reprodução de cores, 

nitidez e contrate do que é assistido. 



ÁUDIO FEATURES 
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Com o LG  One Touch Sound Tuning você calibra o som da sua 

TV de acordo com o ambiente em que a TV está. É muito mais 

facilidade na hora da instalação! 

O DTS Virtual: X entrega máxima imersão sonora e envolvimento 

para todos os seus conteúdos. Simulando uma sensação 

tridimensional dos conteúdos. Seus filmes e jogos terão muito 

mais qualidade! 

*Necessária a utilização do controle remoto Smart Magic 





DESIGN 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
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. 4 entradas HDMI 2.0 

. 2 entradas USB 

. 1 entrada RF 

. 1 entrada AV 

. 1 saída digital óptica 

. 1 entrada LAN RJ45 

 

. Sistema de Som: 2.0 Ch 

. Potência: 20W RMS 

. Ultra Surround 

. Modo Smart Sound 

. Conexão Bluetooth 

. Estéreo/SAP 

 

 

. Procedência: Nacional 

. Classificação Fiscal: 85287200-998 

. Classificação CEST: 21.070.00 

. IPI: - 

. Peso Produto (c/ base): 12,3 Kg 

. Peso Produto (s/ base): 12,1 Kg 

. Peso Caixa: 14,9 Kg 

. Dimensões Produto (c/ base): 1128 x 716 x 232 

. Dimensões Produto (s/ base): 1128 x 658 x 86,4 

. Dimensões Caixa (externa): 1215 x 784 x 163 

. Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz 

. Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD 

. Consumo Médio: 135W 

. Consumo Standby: < 0,5W 

. Código de Barras (EAN): 7893299913952 

. Furação VESA: 200 x 200 

 

. DTV – Conversor Digital Integrado 

. Resolução: Ultra HD 4K (3840 x 2160) 

. 4K Upscaler 

. Formato da tela: 16:9 

. Painel IPS: Não 

. Frequência Nativa do Painel: 60Hz 

. Local Dimming 

. Processador Quad Core 

. Amplo ângulo de visão 

. HDR Ativo, HDR10 e HLG 

. Ultra Luminância 

. Controle Remoto Convencional 

 


