
 

 
TCL apresenta TV QLED 8K com comando de voz hands-free e inteligência artificial 
Oferecendo a melhor experiência imersiva em áudio e vídeo, o modelo X915 possui câmera integrada para 

aprimorar ainda mais o entretenimento em casa 
 

 
 

A TCL Electronics (1070.HK), uma das principais empresas globais do setor de TVs e líder em produtos 
eletrônicos de consumo, lança seu novo modelo de TV QLED 8K Android TV, a série X915, para os 
consumidores brasileiros. O lançamento da TCL faz parte da expansão de portfólio de TVs com inteligência 
artificial e comando de voz para o mercado de áudio e vídeo, além de se engajar na missão de promover 
estilos de vida inteligentes e apresentar tecnologias inovadoras com experiências reais. O modelo estará 
disponível no tamanho de tela de 75 polegadas e será lançado com preço de R$ 22.999. 
 
“Nossa mais recente linha de TVs TCL QLED 8K Série X915 eleva nossos padrões de exibição e 
entretenimento de TV para um próximo nível. A série X915 é um complemento importante no compromisso 
contínuo da TCL quanto ao uso da tecnologia Quantum Dot Display. Com qualidade audiovisual suprema, 
juntamente com o design ultra moderno, a X915 proporcionará diversão inigualável aos consumidores em 
casa”, conta Kevin Wang, CEO da TCL Industries Holdings Co., Ltd. e da TCL Electronics. “Se você procura 
por tecnologia e modernidade, a câmera pop-up para transmissão de vídeo chamada com amigos e 
familiares e a experiência de entretenimento doméstico com o melhor da tecnologia IMAX, a série X915 é 
definitivamente a melhor escolha para uma experiência personalizada”. 
 
A série TCL QLED 8K X915 é equipada com a mais recente tecnologia de tela QLED (Quantum Dot) com 
aproximadamente 100% de gama de cores ultra altas e mais de um bilhão de cores exibidas 
simultaneamente. São alcançados vermelhos profundamente saturados, verdes impressionantes e azuis 



espetaculares, sem as limitações de menor volume de cor ou a diminuição da intensidade de cor como em 
outras tecnologias conforme seu elevado uso e tempo de vida. 

 
 A série X915 também oferece uma incrível qualidade de imagem 8K com resolução de 33 milhões de 
pixels. Para conteúdo não 8K, a tecnologia AI 8K Upscaling da X915 pode otimizar cada pixel 
automaticamente, correspondendo a 8K verdadeiros em todos os recursos. Sua tecnologia 
de Local Dimming permite um controle preciso da luz de fundo que aprimora o contraste e as imagens, 
juntamente com a tecnologia de imagem HDR 10+ e Dolby Vision®. Adotado pelos principais estúdios de 
Hollywood e serviços de streaming globais, o Dolby Vision transforma sua experiência de TV com qualidade 
de imagem ultra vívida - brilho, contraste e cores incríveis que dão vida ao entretenimento diante de seus 
olhos. Certificada pela IMAX Enhanced, a X915 oferece aos consumidores um novo nível de imagem e som, 
melhores desempenhos de calibração, resolução, cor, brilho, contraste, quadro e som. 
 
Embora a qualidade da imagem seja o atrativo que impulsiona com grande destaque o desempenho da TV, 
não podemos deixar de lado a qualidade do áudio, que vai atrair o público para uma conexão imersiva mais 
profunda com o que é transmitido na tela. A série X915 é equipada com um soundbar, que teve seu sistema 
e tecnologia projetado pela Onkyo, uma das marcas de áudio premium mais tradicionais no mundo. O 
soundbar já acompanha o produto e possui tecnologia Dolby Atmos, que coloca o consumidor em contato 
com som potente e que flui ao seu redor de forma imersiva junto ao som. 
 
Além da qualidade de imagem de ponta, a TCL torna a série X915 ainda mais versátil, emparelhada com 
o controle de voz Hands-Free, facilitando a busca de canais de streaming, conteúdo de entretenimento, sem 
a necessidade de utilizar o controle remoto para fazer comandos apenas com o uso da voz.  
 
Na série X915, a experiência do usuário é totalmente personalizável graças ao sistema operacional Android 
TV. Com o Chromecast embutido, você pode transmitir facilmente suas fotos, vídeos e músicas de qualquer 
dispositivo para sua TV. Os usuários também podem obter mais de 500 mil programas e com o controle de 
voz do Google Assistant ao seu serviço.  
 
Para revolucionar o engajamento entre familiares e amigos, a série X915 possui uma câmera pop-up retrátil 
embutida no aparelho, que funde a TV com a melhor experiência social, permitindo possibilidades 
ilimitadas de conexão em qualquer lugar e a qualquer hora.  



 
Em termos de design, o impressionante formato de tela fullscreen da X915 torna-se parte de seu 
acabamento em liga de alumínio, fazendo com que a tela termine com linhas de corte nítidas, tornando-o 
suave ao toque com um acabamento premium. O soundbar Onkyo também possui tecido acústico luxuoso: 
os fios de lã misturados aos tecidos permitem excelente penetração das ondas sonoras, com um som mais 
natural e autêntico. 
 
Ficha Técnica 
TCL QLED TV 8K Série X915 Android TV 
 
Tamanhos de tela: 75 polegadas  
Cor/acabamento: metalizado  
Resolução: QLED 8K. A tecnologia TCL 8K incorpora 33 milhões de pixels. Juntamente com a tecnologia de 
aumento de escala AI 8K, cada pixel conta, pois é otimizado para o formato 8K automaticamente, 
proporcionando a verdadeira experiência 8K.  
Áudio: vem equipada com um sistema de som projetado pela Onkyo e tecnologia de som, incluindo áudio 
imersivo, Dolby Atmos. A potência de 50 W garante excelente desempenho de áudio para seus filmes e 
músicas.  
Qualidade de imagem: A série X915 possui certificação IMAX Enhanced. Ele oferece uma qualidade de 
imagem incrível com resolução 8K, aumento de 8k, tecnologia Quantum Dot Display, Quantum Dot, Dolby 
Vision e HDR 10+. 
IMAX Enhanced: é um novo programa de certificação que apresenta conteúdo remasterizado 
digitalmente, combinado com reprodução otimizada em dispositivos TCL premium, desenvolvidos a partir 
de décadas de experiência combinada em ciência da imagem e do som para oferecer a melhor experiência 
de entretenimento em casa.  
Design Full-Screen: acabamento mais fino, que proporciona experiência sensorial mais ampla, tornando 
sua TV a melhor peça central. 
Câmera Pop-Up: possibilita interações por vídeo chamadas diretamente da TV. A câmera pop-up 
empregada pela série X915 sobe e desce quando solicitado, permitindo chamadas de vídeo sem 
precedentes na TCL QLED TV 8K premium.   
Chromecast embutido: vá do seu telefone, tablet ou laptop para a TV em um único toque. Você pode 
transmitir todos os seus filmes, programas, aplicativos, jogos e mais favoritos diretamente para sua TV TCL.  
Netflix certificada: como uma das principais plataformas de televisão da Internet do mundo, com uma 
enorme variedade de conteúdo popular, a Netflix tem algo para todos. Você pode assistir a programas de 
TV recomendados apenas para você, incluindo séries, filmes e documentários originais premiados da Netflix.  
YouTube certificado: assista a vídeos de música, instruções, resenhas e tudo mais que você ama e só pode 
encontrar no YouTube - com amigos e familiares - na sua TV TCL.   
Amazon Prime Video certificado: com o Amazon Prime Video integrado, não importa em que humor ou 
gênero você esteja interessado, você certamente ficará entretido com toneladas dos últimos filmes, 
programas de TV e Amazon Originals à sua disposição.  
Google Play: traz seus aplicativos e jogos favoritos para sua TV. Assista, brinque e faça o que você quiser, 
quando quiser diretamente de sua TV com um simples comando de voz.  
Conectividade: WiFi duplo (2.4G e 5G), Bluetooth, HDMI 2.1-8K*2 + 2.0-4k*1, USB 3.0 e 2.0  
Sistema Operacional: Android TV  
  
Sobre a SEMP TCL   
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, 
uma trajetória 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 a líder global em Android TVs e segunda maior 
fabricante de televisores do mundo, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a oferecer ao mercado 
brasileiro produtos de duas grandes marcas: SEMP e TCL. Já em 2019, consolida sua parceria de maior 



relevância no âmbito esportivo, após a união com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 
patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol, além do patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e 
do squad de embaixadores de alta relevância no surfe e no futebol, com Gabriel Medina, Tatiana Weston-
Webb, Sophia Medina, Ryan Kainalo e Rodrygo Goes. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da SEMP 
TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade 
e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de 
entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações, acesse www.semptcl.com.br.   
   
Sobre a TCL Electronics   
A TCL Electronics (1070.HK, incorporada nas Ilhas Cayman com responsabilidade limitada) é uma empresa 
de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder global no segmento de TVs. Classificada em 2º 
lugar no volume de vendas do mercado global de TVs em 2019, de acordo com a Sigmaintell, a TCL opera 
seus próprios centros de fabricação e pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo com produtos 
vendidos em mais de 160 países. A TCL é especializada na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de 
eletrônicos de consumo, que variam entre TVs, dispositivos de áudio e produtos domésticos inteligentes. 
Para mais detalhes, visite:  http://electronics.tcl.com.   
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