
 

TCL apresenta TV C715, que integra a nova linha de produtos QLED 
para o mercado brasileiro 

Empresa inaugura linha de TVs QLED no Brasil que utilizam comando de voz a distância e Android TV 
 

 
TCL QLED Série C715 chega ao Brasil em agosto com preços sugeridos a partir de R$ 3.999,00 e vendas 

exclusivas pela Fast Shop (foto: divulgação/TCL) 
 

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 TCL QLED TV Série C715 para os consumidores do 
Brasil. Com o slogan “Além da sua imaginação”, o tão esperado portfólio de TVs QLED da TCL eleva o nível 
da experiência audiovisual para patamares avançados, fornecendo cores puras e ricas e desempenho 
acústico excepcional. Apresentada pela TCL em evento anual, a TV QLED série C715 está disponível no Brasil 
em agosto com valores a partir de R$ 3.999 e venda exclusiva pela Fast Shop.  
 
“A TCL desenvolve produtos com a tecnologia de pontos quânticos QLED desde 2014 e atualmente é 
membro da QLED Alliance, entidade que promove globalmente o desenvolvimento da Tecnologia QLED. 
Este é um momento empolgante, almejado ao longo dos anos, e agora é o momento perfeito para 
apresentar as TVs TCL QLED a mais consumidores em diferentes partes do mundo. Com um desempenho 
excepcional em cores, poucas TVs disponíveis no mercado podem se igualar a sua qualidade de imagem 
cinematográfica. Temos orgulho em dizer que estes lançamentos reforçam a posição de liderança da TCL na 
indústria global de eletrônicos de consumo”, diz Kevin Wang, CEO da TCL Industries Holdings Co., Ltd. e 
TCL Electronics. 
 



 
Experiência audiovisual e tecnológica inigualáveis 
A série C715 adota a tecnologia QLED para promover um desempenho de cor natural mais suave. Com 
aproximadamente 100% de resolução de cores ultra altas (DCI-P3) em mais de um bilhão de cores, a 
tecnologia QLED fornecerá nuances ainda mais vibrantes e diversas, sem as limitações de menor volume ou 
menor tempo de vida útil encontrado em outras tecnologias de imagem. A C715 da TCL foi projetada para 
ultrapassar os limites da apresentação HDR usando a mais recente tecnologia HDR 10+ para gerar mais 
camadas de beleza, melhorando a exibição 4K UHD da TV por meio de mapeamento dinâmico de tons para 
oferecer mais níveis de brilho, saturação de cores e contrastes.  
 
A C715 também é equipada com a tecnologia de imagem HDR10+ e Dolby Vision®. Adotado pelos 
principais estúdios de Hollywood e serviços globais de streaming, o sistema transforma sua experiência de 
TV com uma qualidade de imagem extremamente vívida, com brilho, contraste, cor e detalhes incríveis que 
dão vida ao entretenimento. Estas tecnologias melhoram o desempenho de cenários pouco claros a 
superexpostos, oferecendo mais precisão de cores e detalhes mais ricos em imagens.  
 
Atendendo a demanda dos consumidores por TVs com as bordas cada vez mais finas, a TCL QLED C715 
apresenta um impressionante design de “tela cheia”, com bordas 25% mais finas quando comparado aos 
concorrentes da categoria.  
 
A excelente qualidade do áudio também encanta e aumenta a conexão do público com o que está em 
exibição na tela. Para as TVs TCL QLED, a tecnologia de áudio imersiva Dolby Atmos® revoluciona a 
experiência auditiva. O sistema traz um som maior e mais abrangente, que preenche o ambiente e flui ao 
redor dos espectadores em uma imersão profunda no entretenimento. A série C715 ainda possui controle 
de voz hands free integrado, em diversos idiomas. O recurso facilita o acesso a canais de streaming, sistema 
de busca, ativação e desativação da TV, troca de entradas e muito mais por reconhecimento de voz, sem a 
necessidade de um controle remoto. 
 
Inteligência Artificial com Android TV 
A série C715 oferece uma ampla variedade de conteúdo controle de voz com viva-voz, através do Google 
Assistente, e acesso os principais serviços de streaming digital do mundo: Netflix, YouTube, Prime Video, 
Google Play, entre centenas de outros. No Brasil, foi adicionado o aplicativo GloboPlay ao pacote já 
embarcado no aparelho. 



 
A TCL usa a inteligência artificial para conectar e controlar dispositivos inteligentes em casa e oferece aos 
usuários funções mais personalizadas e uma melhor experiência de visualização com melhor qualidade de 
imagem e som. A TV pode controlar dispositivos compatíveis com Google Home, além de poder ser 
integrada ao controle do Amazon Echo, por ser uma TV compatível com o Alexa. 
 
Hands-Free com viva-voz 
Com o recurso do Assistente do Google incorporado, a funcionalidade Controle de Voz Hands-Free da TCL 
te liberta do uso do controle remoto. Você pode mudar de canal, atualizar lembretes e explorar seus 
serviços de streaming em qualquer lugar e a qualquer hora da sala de estar. Ao usar a pesquisa por voz, 
basta falar. Não há barra de navegação complicada e digitação cansativa. Você pode facilmente obter 
aplicativos ou vídeos relevantes que precisa. 
 
Google Assistente 
A Android TV da TCL com o Google Assistente oferece uma experiência de visualização mais inteligente. 
Pesquise e assista facilmente a filmes de sucesso, transmita aplicativos e aproveite jogos multiplayer. Faça 
perguntas e veja as respostas do Google na tela grande. Diminua as luzes e controle outros dispositivos 
domésticos inteligentes, ou até mesmo gerencie tarefas usando apenas sua voz. 
 
Chromecast embutido 
Vá do seu telefone, tablet ou laptop para a TV em um único comando. Com o Chromecast embutido, você 
pode transmitir todos os seus filmes, programas, aplicativos, jogos e mais favoritos diretamente para sua TV 
TCL. 
 
Google Play Filmes/ TV e Google Play Música 
Assista aos filmes e programas mais recentes antes de chegarem às prateleiras. Compre ou alugue no 
Google Play Filmes e TV. Já o Google Play Música te ajuda a encontrar a música certa. Ouça milhões de 
músicas para qualquer humor ou situação, com recomendações do Google para ajudar você a encontrar o 
que deseja. Faça o upload e transmita músicas de sua própria coleção gratuitamente - além de desfrutar de 
vídeos do YouTube sem anúncios ao se inscrever. 
 
Netflix certificada 
Como uma das principais plataformas de televisão da Internet do mundo, com uma enorme variedade de 
conteúdo popular, a Netflix sempre oferece algo para todos os gostos. Você pode assistir a programas de 
TV recomendados apenas para você, incluindo séries, filmes e documentários originais premiados 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. 
 
Conectividade 
Wi-Fi (banda dupla de 2,4 G + 5 GHz) 
Desfrute do seu conteúdo, sob demanda, favorito, através da sua rede existente com Wi-Fi integrado. 
 
Bluetooth 
A tecnologia Bluetooth integrada permite que você aprecie suas músicas favoritas de filmes e músicas no 
seu dispositivo Bluetooth compatível. 
 
HDMI 2.0 * 3 entradas 
Suporta imagem com alta velocidade de transmissão, enviando dados de áudio upstream para um sistema 
de áudio surround, eliminando a necessidade de um cabo de áudio separado. 
 



USB 2.0 * 2 entradas 
A velocidade de transmissão aumentada e a largura de banda podem ser usadas em dois caminhos de 
dados unidirecionais: um para receber dados e outro para transmitir dados. 
 
Tamanhos: 55", 65" 
Cor/acabamento: metal 
Resolução: 4K 
Tela: QLED 
Qualidade de imagem: tecnologias HDR Dolby Vision®, HDR 10+ 
Dolby Vision: transforma a experiência de TV com uma qualidade de imagem extremamente vívida - 
brilho, contraste, cor e detalhes incríveis que dão vida ao entretenimento. 
HDR 10+: processa e otimiza as imagens quadro a quadro, aumentando os limites de saturação de cores e 
reforçando o contraste.   
Cores: aproximadamente 100% da resolução de cores ultra altas (DCI-P3), mais de um bilhão de cores são 
obtidas para uma apresentação de cores mais suave, natural e real 
Sistema operacional: certificada com Android TV 
Controle de voz hands free com microfone feito com tecido acústico profissional, tornando-o à prova de 
poeira e manchas, garantindo uma boa recepção de voz 
Design: tela cheia com acabamento fino e suportes ajustáveis 
Dolby Atmos: promove um som maior e mais abrangente, que preenche a sala.  
Preço: a partir de R$ 3.999 pata modelo de 55”, e a partir de R$ 5.999 para modelo de 65”. 
 
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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