
 

TCL amplia linha de TVs QLED para oferecer a experiência do futuro 

 

[Las Vegas, 6 de janeiro de 2020] A TCL Electronics (1070.HK), uma das fabricantes líderes da indústria global 

de TVs e importante empresa de eletrônicos de consumo, anunciou hoje na CES sua linha 2020 de aparelhos 
de televisão QLED da sua linha premium: X Series e Cityline. Com elas, a TCL reforça sua vocação de 
apresentar cores ainda mais reais e utilizando tecnologia de última geração para oferecer a melhor 
performance de imagem para consumidores globais.  
 
TV QLED 8K X915 da TCL 

 
TV QLED 8K -X915 da TCL 

 

A X915 é o lançamento QLED mais completo da série X da TCL e oferece aos usuários experiências de 
entretenimento de alta qualidade graças ao que há de mais moderno em resolução para telas 
espetaculares. A X915, que está disponível nos modelos de 75 e 65 polegadas, é uma TV QLED da TCL 
com os recursos 8k, Tecnologia Quantum Dot Display e tecnologia de imagem Dolby Vision® HDR. A 
X915 usa tecnologia Local Dimming, possibilitando controle preciso da luz de fundo para proporcionar 
contraste refinado e imagens ultra vívidas. 
 
A X915 é certificada pela IMAX Enhanced® para proporcionar a melhor experiência em entretenimento 
dentro de casa, oferecendo aos consumidores um novo nível de visão, som e escala.  
 
A X915 vem com uma solução completa de som, com hardware de áudio imersivo Onkyo e Dolby 
Atmos®, marcas líderes no setor, que oferecem uma experiência extraordinária com um som que toma 
conta da sua sala e flui ao seu redor com um realismo impressionante de tirar o fôlego.  
 
A X915 também usa uma câmera integrada retrátil, que sobe e desce automaticamente quando 
acionada.  
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Principais recursos: 

• Resolução de 8K  

• 8k Upscaling 

• Tecnologia Quantum Dot Display  

• Tecnologia Local Dimming  

• Dolby Vision e Dolby Atmos 

• IMAX Enhanced® 

• Sistema de Áudio Onkyo  

• AI-IN da TCL 

• Controle de Voz Far-field  

• Sistema Operacional Android mais recente 

• Design tela cheia (Full-Screen)  
 

A X915 estará disponível no segundo trimestre de 2020, primeiro na Austrália e na Europa e 
posteriormente em outros países e regiões.  

 
TVs QLED C815 & C715 da TCL 

 

TV QLED C715 da TCL e TV QLED C815 da TCL 
(da esquerda para a direita) 

 

A C815 e a C715 usam Tecnologia Quantum Dot Display predominante mundialmente para oferecer 
desempenho de imagem otimizada aos usuários globais. 
 
Com o apoio de Dolby Vision, a C815 e a C715 proporcionam imagens extraordinárias em HDR 4K com 
brilho, detalhes, contraste e cores incríveis. Elas também são alimentadas pelo Dolby Atmos, que 
oferece áudio em movimento envolvente, com refinamento esplendido de profundidade e precisão.  
 



 

A C815 e a C715 também apresentam funções inteligentes alimentadas pelo AI-IN da TCL e os mais 
recentes sistemas operacionais Android. Com o controle de voz Far-field, os usuários poderão interagir 
com suas TVs simplesmente usando a voz. 
 
Principais Recursos: 

C815 
 

C715 

• Tecnologia Quantum Dot Display  

• Dolby Vision e Dolby Atmos 

• HDR 10+ 

• Sistema de Áudio Onkyo 

• AI-IN da TCL 

• Controle de voz Far-field 

• Sistema Operacional Android mais recente 

• Design tela cheia (Full-Screen)  
 

• Tecnologia Quantum Dot Display  

• Dolby Vision e Dolby Atmos 

• HDR 10+ 

• AI-IN da TCL 

• Controle de voz Far-field 

• Sistema Operacional Android mais recente 

• Design Full-Screen  
 

 
As QLED C815 e C715 estarão disponíveis primeiro na Europa no segundo trimestre de 2020 e 
posteriormente em outros países e regiões. A C815 tem as opções de tamanho de 75’’, 65’’e 55’’, e a 
C715, de 65’’, 55’’ e 50’’. 
 
Hoje, a TCL também tomou a liderança em inovação global em telas, com a revelação da Tecnologia 
Vidrian Mini-LED, a tecnologia de tela de última geração e a primeira solução Mini-LED do mundo 
desenvolvida em substrato de vidro. 
 
Para mais informações, visite: www.tcl.com/CES2020 
 
Conheça pessoalmente os mais recentes produtos e soluções inteligentes da TCL no estande 12930, de 7 a 10 de 
janeiro.  

 
* Especificações e disponibilidade dos produtos podem variar de acordo com a região.  
* Google e Android TV são marcas registradas de Google LLC. 
* Dolby, Dolby Atmos e Dolby Vision são marcas registradas de Dolby Laboratories, Inc. 
 
Sobre a TCL 
TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápida expansão e um nome 
importante no setor de TVs do mundo. Fundada em 1981 na China, agora opera em mais de 160 
mercados em todo o mundo. De acordo com a Sigmaintell, a TCL ficou no 2º lugar no mercado mundial 
de TVs em termos de volume de vendas no 1T-3T de 2019. A TCL é especializada em pesquisa, 
desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a áudios e produtos 
domésticos inteligentes. 
 
Sobre a SEMP TCL 
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 
1942, uma trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros 
aparelhos de TV e de rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a 
multinacional chinesa TCL Corporation. Inicia-se uma nova Joint Venture, agora com o gigante chinês, 
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que é o segundo maior fabricante de televisores do mundo e o quinto maior fabricante mundial de 
painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado brasileiro três 
grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a compra da TCL 
Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria de 
maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de 
Futebol. Sua ousadia e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do 
Brasil, sempre apresentando alta tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. 
Para mais informações, acesse www.semptcl.com.br. 
 

Gestão de relações com a mídia – SEMP TCL  

     
(11) 3846-5787 / (11) 97422-6191  

  
Tatiana Izquierdo – tatiana.izquierdo@approach.com.br – ramal 23    

Renata Santos – renata.santos@approach.com.br – ramal 22    
Natália Ferreira – natalia.ferreira@approach.com.br – ramal 39    

Vantuyl Barbosa – vantuyl.barbosa@approach.com.br – ramal 44   
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