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TV HD READY
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1T-C24EA3EC2NB
24 Polegadas

TAMANHO DO ECRÃ 60 cm (24 POL.), 2 ENTRADAS HDMI, USB PARA 
REPRODUÇÃO DE MULTIMÉDIA, SINTONIZADOR HD DVB-T/T2/C/S/S2
(MPEG4 + HEVC/H.265 (10 bits))

TV Info Dolby Digital/Dolby Digital+: 
Todos conhecem estes termos e por trás deles estão os códigos de áudio para 
transmitir som. Dolby Digital pode proporcionar um bom som espacial com até 
5 colunas e 1 subwoofer. Com Dolby Digital+, duas colunas adicionais refinam 
o som, adicionando mais detalhes e criando um som surround impressionante.

1T-C32FA2EF2NB

32 Polegadas

TAMANHO DO ECRÃ 80 cm (32 POL.), 3 ENTRADAS HDMI, 2 USB PARA 
REPRODUÇÃO DE MULTIMÉDIA, SINTONIZADOR HD DVB-T/T2/C/S/S2
(MPEG4 + HEVC/H.265 (10 bits)

Preparada para o futuro: Com este mais recente codec de vídeo, está pronto 
hoje para os padrões de transmissão do futuro. E quando o momento chegar, 
você e a sua Sharp TV já estarão preparados.

Pode ligar a sua caixa de satélite, consola de jogos, leitor de Blu-ray ou qualquer outro dispositivo com entrada HDMI. A entrada 
USB permite-lhe desfrutar da sua música, filmes ou fotografias a partir de um dispositivo de memória.

Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

P.V.P. c/iva 199,00 €

179,00 €P.V.P. c/iva



HD READY E FULL HD

1T-C32FG2EF2AB

1T-C24BI2EE2AB

1T-C24BI3EE2AB

A Android Smart HD Ready oferece uma grande variedade de possibilidades de ligação. Dispõe de uma abordagem moderna e 
intuitiva à televisão, que acrescenta valor à visualização dos conteúdos. O Google Assistant oferece uma experiência de 
visualização mais inteligente. Aceda rapidamente a programas de entretenimento, controlo dispositivos inteligentes, consiga 
respostas no ecrã, e muito mais, com um simples comando de voz.

24 Polegadas

Tamanho do ecrã 60 cm (24 pol.), The Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®, Sintonizador HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10 bits HEVC/H.265)

24 Polegadas

Tamanho do ecrã 60 cm (24 pol.), The Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®, Sintonizador HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10 bits HEVC/H.265)

32 Polegadas

Tamanho do ecrã 81 cm (32 pol.), The Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®, Sintonizador HD DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10 bits HEVC/H.265)

Pag.2 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

P.V.P. c/iva 249,00 €

P.V.P. c/iva 249,00 €

P.V.P. c/iva 239,00 €



4T-C65FN2EL2AB

4T-C55FN2EL2AB

2T-C40FG2EL2AB

40 Polegadas

Tamanho do ecrã 101 cm (40 pol.), The Google Assistant, Chromecast 
integrado, Bluetooth®, Sintonizador HD DVB-T/T2/C/S/S2 
(MPEG4 + 10 bits HEVC/H.265)

Pag.3

4K ULTRA HD
A Android Smart Ultra HD oferece uma grande variedade de possibilidades de ligação. Dispõe de uma abordagem moderna e 
intuitiva à televisão, que acrescenta valor à visualização de conteúdos. A Google Assistant oferece uma experiência de 
visualização mais inteligente. Aceda rapidamente a programas de entretenimento, controlo dispositivos inteligentes, consiga 
respostas no ecrã, e muito mais, com um simples comando de voz.

55 Polegadas 
HDMI 2.1 com eARC, Dolby Vision™ - HDR inspirado no cinema, Codec de áudio 
envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, Sistema de 
altifalantes HARMAN/KARDON®, Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®

65 Polegadas
 
HDMI 2.1 com eARC, Dolby Vision™ - HDR inspirado no cinema, Codec de áudio 
envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, Sistema de 
altifalantes HARMAN/KARDON®, Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®

Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

P.V.P. c/iva 699,00 €

P.V.P. c/iva 549,00 €

P.V.P. c/iva 339,00 €



4T-C43FN2EL2AB

43 Polegadas
HDMI 2.1 com eARC, Dolby Vision™ - HDR inspirado no cinema, Codec de áudio 
envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, Sistema de 
altifalantes HARMAN/KARDON®, Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®

4T-C50FN2EL2AB

50 Polegadas

HDMI 2.1 com eARC, Dolby Vision™ - HDR inspirado no cinema, Codec de áudio 
envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, Sistema de 
altifalantes HARMAN/KARDON®, Google Assistant, Chromecast integrado, 
Bluetooth®

4T-C70DN5EM2AB

70 Polegadas

Design fino de alumínio sem moldura, HDMI 2.1 com eARC e ALLM, Dolby 
Vision™ - HDR inspirado no cinema, Dolby Atmos®- experiência de som total 
360°, Codec de áudio envolvente dts:X, Pós-processamento de áudio 3D dts 
Virtual:X, Sistema de altifalantes 2.1 HARMAN/KARDON®, Assistente do 
Google com microfone, Processador de vídeo AQUOS UltraClear, AQUOS 
Smooth Motion - Tecnologia de interpolação de imagens, Sintonizador UHD 
DVB-T/T2/C/S/S2 de 10 bits (MPEG4 + HEVC/H.265)

Quanto maior for o ecrã, maior será o divertimento: Com 
a Big AQUOS da Sharp, coloque novamente em cena 
filmes, séries e muito mais. A imagem surpreende, com 
impressões particularmente detalhadas e dinâmicas, 
para além de gravações espetaculares, tal como em 
filmes de ação e documentários sobre a natureza, que se 
tornam numa experiência fascinante. Perfeito para uma 
tarde em família à frente da televisão, ou para desfrutar 
de eventos desportivos.

Big AQUOS
Big AQUOS

Pag.4

P.V.P. c/iva 449,00 €

P.V.P. c/iva 499,00 €

P.V.P. c/iva 799,00 €



65 Polegadas
 
Design fino de alumínio sem moldura, HDMI 2.1 com eARC e ALLM, Dolby Vision™ 
HDR inspirado no cinema, Dolby Atmos® - experiência de som total 360°, Codec 
de áudio envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, 
Sistema de altifalantes híbrido HARMAN/KARDON®, Processador de vídeo AQUOS 
UltraClear, AQUOS Smooth Motion - Tecnologia de interpolação de imagens, 
Sensor de luz com OPC (controlo ótico de imagem)

50 Polegadas

Design fino de alumínio sem moldura, HDMI 2.1 com eARC e ALLM, Dolby Vision™ 
HDR inspirado no cinema, Dolby Atmos® - experiência de som total 360°, Codec 
de áudio envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS Virtual:X, 
Sistema de altifalantes híbrido HARMAN/KARDON®, Processador de vídeo AQUOS 
UltraClear, AQUOS Smooth Motion - Tecnologia de interpolação de imagens, 
Sensor de luz com OPC (controlo ótico de imagem)

55 Polegadas

Design fino de alumínio sem moldura, HDMI 2.1 com eARC, VRR e ALLM, Dolby 
Vision™ - HDR inspirado no cinema, Dolby Atmos® - experiência de som total 
360°, Codec de áudio envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS 
Virtual:X, Sistema de altifalantes híbrido HARMAN/KARDON®, Processador de 
vídeo AQUOS UltraClear, AQUOS Smooth Motion - Tecnologia de interpolação 
de imagens, Sensor de luz com OPC (controlo ótico de imagem)

Pag.5 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

4K QUANTUM DOT
As TV’s Sharp com a Tecnologia Quantum Dot – Q-COLOUR apresentam uma gama de cores que permite reproduzir as imagens como 
se fossem reais, quer em conteúdos HDR ou Dolby Vision. O sistema de som Hybrid Harman/Kardon tem uma configuração única do 
driver-tweeters de projeção para a frente e woofers de projeção para baixo. Uma combinação que garante uma nitidez perfeita do 
som e uma reprodução sólida de graves. As tecnologias avançadas dts Virtual:X e Dolby Atmos oferecem altura virtual e som surround 
virtual multi-canal para uma experiência de cinema em casa ideal. O Assistente do Google integrado oferece apoio rápido e prestável, 
tornando o funcionamento simples graças ao controlo de voz.

4T-C55EQ3EM2AG

4T-C50EQ3EM2AG

4T-C65EQ3EM2AG

P.V.P. c/iva 999,00 €

P.V.P. c/iva 799,00 €

P.V.P. c/iva 699,00 €



4T-C75EQ3EM2AG

75 Polegadas
 
Design fino de alumínio sem moldura, HDMI 2.1 com eARC e ALLM, Dolby 
Vision™ - HDR inspirado no cinema, Dolby Atmos® - experiência de som total 
360°, Codec de áudio envolvente DTS:X, Pós-processamento de áudio 3D DTS 
Virtual:X, Sistema de altifalantes híbrido HARMAN/KARDON®, Processador de 
vídeo AQUOS UltraClear, AQUOS Smooth Motion - Tecnologia de interpolação 
de imagens, Sensor de luz com OPC (controlo ótico de imagem)

O design intemporal e o estilo soberbo tornam a sua nova Sharp TV 
num acréscimo harmonioso para a sua casa. Sendo composto por 
uma liga de alumínio elegante, o ecrã sem moldura parece flutuar 
acima da superfície em que está assente. Escolha entre dois 
excelentes designs: um em preto sofisticado, com cobertura do 
altifalante estriada, e um em prateado elegante, com cobertura do 
altifalante perfurada. Na Sharp, acreditamos que uma TV não só tem 
de apresentar imagens com a melhor qualidade, como também tem 
de ser elegante e feita de materiais com a melhor qualidade. 

Design Premium
totalmente em alumínio

Sharp série EQ.
Pag.6 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

P.V.P. c/iva 1399,00 €



Humidificação: 400 ml/h.

Capacidade do tanque: 2,5L.

Insuflação de ar: 60-240 m³/h

Pag.7 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

PURIFICADORES

UA-HG60E-L

UA-PE30E-WB
Design compacto e elegante para fácil transporte com uma mão.

Purificação de ar eficiente.

Sistema de filtro de 2 níveis: pré-filtro e filtro HEPA.

Super Silencioso - o modo de suspensão é perfeito para quartos.

Fluxo de ar: 60 - 180 m³/h.

UA-PF40E-W

Tecnologia Plasmacluster: emite iões positivos e negativos, mata bactérias, 
inactiva vírus, alérgenos e fungos.

Remove odores e eletricidade estática.

Melhora a hidratação da pele.

Purificação eficiente do ar graças a 3 níveis de filtragem e circulação de ar.

Modo de chuva de iões para densidade extra.

Modo spot Plasmacluster ION para alta eficácia em áreas remotas da sala.

Humidificação: 630 ml/h.

Capacidade do tanque: 3,0L.

Insuflação de ar: 72- 408 m³/h

Por meio de uma combinação única de iões de plasmacluster e filtros HEPA, os purificadores de ar Sharp removem 99,97% 
das partículas de ar tão pequenas quanto 0,3 mícrons.

P.V.P. c/iva 699,99 €

P.V.P. c/iva 139,99 €

P.V.P. c/iva 299,99 €



DESUMIDIFICADORES
UD-P16E-W

16L/dia
Fácil de Utilizar
Design Elegante
Tanque de 3.8L
Fácil transporte
Auto Restart
Display de humidade
Com painel de controlo digital

UD-P20E-W

Pag.8 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

20L/dia
Fácil de Utilizar
Design Elegante
Tanque de 3.8L
Fácil transporte
Auto Restart
Display de humidade
Com painel de controlo digital

P.V.P. c/iva 249,99 €

P.V.P. c/iva 299,99 €

Pag.8



Tamanho da roda: pneu de favo de mel de 8,5"

Carga máxima: 120 kg

Máx. Alcance por carga: 40 km

Bateria certificada 36V 10.4 Ah

Certificação IPX4

App de controlo

Sistemas de travões duplos

Fácil de manusear

Cabos escondidos

Deck iluminado de madeira

Porta de carregamento USB

Tempo de carregamento: 6-8h. 

Pag.9 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

TROTINETE ELÉCTRICA
EM-KS1AEU-B

Tamanho da roda: pneu de favo de mel de 8,5"

Carga máxima: 120 kg

Máx. Alcance por carga: 25 km

Bateria certificada 36V 6.6 Ah

Certificação IPX4

App de controlo

Sistemas de travões duplos

Fácil de manusear

Cabos escondidos

Deck iluminado de madeira

Porta de carregamento USB

Tempo de carregamento: 4-5h.

EM-KS2AEU-B

EM-PH1AEU-B
Acessório

Tamanhos universais do telefone - 4,7 a 6,5 polegadas

Facilmente ajustável

Uso estável

Proteção contra choques

Simples de montar

Rotação de 360 graus para utilizar o ecrã horizontal ou verticalmente

P.V.P. c/iva 499,99 €

P.V.P. c/iva 659,00 €

P.V.P. c/iva 19,99 €



AUDIO E SOM

Pag.10 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

5.1.2 CH SOUNDBAR COM SUBWOOFER SEM FIOS E DOLBY ATMOS®
HT-SBW800

5.1.2 Home Theatre System com motor Dolby Atmos® e colunas de 

acionamento superior e lateral para surround sound 3D imersivo.

Transmissão de música sem fios Bluetooth® 4.2.

Subwoofer sem fios.

Suporta Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.

Controlo fácil com o comando da TV através de HDMI ARC – CEC.

Operação a partir do controlo remoto ou diretamente nos botões da unidade.

4K pass-through.

Potência de saída máx. total 570 W.

Equalizador para diferentes modos de som.

Instalação na parede ou utilização sobre uma superfície.

Grelha frontal em metal com acabamento preto mate.

Visor LED.

Adequado para TV’s de 49 polegadas.

BARRA DE SOM 2.0 COM HDMI E BLUETOOTH® 
HT-SB100

75W de potência máxima de saída.

A ligação HDMI ARC/CEC permite controlar a barra de som com o telecomando 

do televisor.

Transmissão de áudio sem fios Bluetooth® 5.1.

Optical-in digital para transmissões de áudio superiores.

Aux-in de 3.5mm para ligar a dispositivos stereo analógicos externos.

Reprodução USB compatível com MP3 (dispositivos de memória até 32GB 

suportados).

Equalizador com 3 predefinidos + ajuste de graves e agudos personalizados.

Telecomando com função completa + teclas de função na barra de som.

Corpo preto brilhante com grelha metálica.

Para montar à parede ou colocar numa bancada.

P.V.P. c/iva 599,90 €

P.V.P. c/iva 118,00 €



SISTEMA PARTY SPEAKER
PS-929

COLUNA BLUETOOTH® PORTÁTIL
GX-BT280(BK)

Coluna sem fios portátil com Tecnologia DSP avançada.

Modo Duo – Duplo emparelhamento de coluna sem fios stereo para fase de som 

stereo abrangente.

Controlos de um só toque simples: reproduzir, pausa, avançar, retroceder.

Até 12 horas de tempo de reprodução – bateria recarregável.

14 h de tempo 
de reprodução* 

Coluna Boombox portátil com bateria integrada.

Colocação na horizontal e na vertical.

Utilização flexível – bateria integrada ou alimentação CA.

Luzes LED com diferentes modos.

Modo TWS – True Wireless Stereo através do emparelhamento de duas 

unidades entre si para fase de som estéreo abrangente e ligação Bluetooth®.

Potência de saída máx. total 180 W.

USB para reprodução e carregamento e entrada Aux.

Pag.11 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

14 h de tempo de reprodução graças à bateria integrada.

Espetáculo de luzes multicoloridas com diferentes modos.

Transmissão de música sem fios Bluetooth®.

Potência de saída máx. total 130 W.

USB para reprodução e carregamento e entrada Aux.

Orifício de fixação para tripé (tripé não incluído).

SISTEMA PARTY SPEAKER
PS-919(BK)

P.V.P. c/iva 84,90 €

P.V.P. c/iva 149,90 €

P.V.P. c/iva 174,90 €



Pag.12 Os dados, imagens, referencias e equipamentos nesta tabela poderao ser actualizados sem aviso previo. 

Função de início automática.

Luz Âmbar.

Linha de Enchimento Máximo.

Capacidade do Depósito de 200ml.

Cor: Branco/ Preto.

Desligar Automático.

Tampa: Rosa Dourada Metálica/ Dourado.

AROMATIZADORES
Difusor de Aroma Ultrassónico
DF-A1E-W

P.V.P. c/iva 39,99 €



Be Original.


