
• Tela de 19.5” LCD LED (Painel TN) 

• Resolução 1366x768 (HD) 

• Alto falantes Estéreo 2x3W 

• HDMI, USB, Antena/Cabo 

• Componente/Composto, VGA 

• DivX HD player (USB Media Player)  

• PIP, Flicker Safe,  USB AutoRUN 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Tecnologia,  

Design e Versatilidade 

Conversor Digital Integrado que 
permitirá uma migração de 
sinalização de TV aberta digital sem 
preocupações. Só precisará de uma 
antena UHF (que não acompanha o 
produto). Sintonize e Assista! 

Tecnologia embutida e preparada 
para que seu televisor possa gravar, 
pausar e rever sua programação 
favorita, até mesmo programações ao 
vivo. Basta um HD Externo e pronto. 

(HD não acompanha o produto) 

Versatilidade de utilização em 
qualquer lugar! Na mesa, na parede, 
no trabalho ou no conforto do seu lar. 
Aparelho pronto para qualquer 
ambiente e uso! Mobilidade, 
Conectividade e Tecnologia! 

DESIGN DO PRODUTO 

O TV Monitor 20MT49DF, desenvolvido com 
um design diferenciado em sua base em 
“arc line” que fornece um espaço maior 
aonde for colocado, e um design 
minimalista. É um aparelho ideal para 
aqueles que buscam qualidade de imagem e 
tecnologia em um compacto produto. 
Possui 2 alto falantes de 3W cada. 
Preparado também com a função de Time 
Machine Ready* para que não perca 
nenhum dos seus programas favoritos.  

* (Necessita HD Externo que não acompanha o produto)  
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* Imagens Ilustrativas. Design pode variar 

conforme modelo. 

TV + MONITOR = VERSATILIDADE 
Na parede ou na mesa. TV ou como monitor 
de computador. Versatilidade e várias 
formas de uso. Conta com a função PIP que 
permite trabalhar num PC e espiar uma 
programação ao vivo de TV, por exemplo. 
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GAMING MODE 
Tecnologia incorporada nos TV Monitores da 
LG, visando o público Gamer, que busca 
maior visibilidade de jogo. Modos Black 
Stabilizer e Dynamic Action Sync. 

USB AUTORUN 
Função que permite pular vários passos para 
acessar conteúdos de USB. É só inserir a 
mídia USB, e ligar o TV monitor. A função 
permite ao usuário fazer a leitura 
automaticamente de qual tipo de mídia que 
está querendo acessar, pulando vários 
passos que seriam feitos pelo controle 
remoto. 

CINEMA MODE 
Função que permite maior visibilidade na 
tela ao assistir filmes, sem perder nenhuma 
cena, mesmo naquelas que são mais escuras 
e falta brilho. 
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* Imagens Ilustrativas. Design pode variar 

conforme modelo. 

DESIGN : COMBINA COM TUDO! 
Na parede é um quadro. Na mesa, com sua 
base “arc line” livra o espaço para maior 
otimização de espaço. Quarto, escritório, 
cozinha, consultório, sala de espera, são 
inúmeras possibilidades. 
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DIVX HD 
Tecnologia incorporada nos TV Monitores da 
LG, visando facilidade de acesso à conteúdos 
de mídia (fotos, vídeos e músicas) 
diretamente da mídia removível. Não 
necessita de um player. 

JOGOS INTEGRADOS 
Vem de fábrica com 3 jogos pré-instalados, 
acionados e jogados de forma intuitiva 
através do controle remoto. Um passatempo 
a mais embutido ao aparelho. (Os jogos 
podem variar conforme lançamento e 
atualização de software de fábrica). 

TIME MACHINE READY 
Função que permite gravar, pausar e voltar 
as cenas de vídeo de canais abertos, para 
que não perca nenhum programa favorito. 
Necessita de um HDD externo (adquirido 
separadamente), com mínimo de 40GB e 
máximo de 2TB de capacidade de 
armazenamento. 
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ESPECIFICAÇÕES 

Data de Criação : 25 Outubro 2016  

Modelo: 20MT49DF 

Tamanho: 19.5” (49cm) –  Formato: 16:9 

Resolução máxima: 1366x768 (HD) 

Brilho: 160 cd/m2  

Contraste Dinâmico: 5.000.000:1 

Tempo de Resposta: 5ms (GTG) 

Suporte de cores: 16,7M 

Ângulo de Visão:  90°/65° 

Pixel Pitch: 0.2712 x 0.2626 

Fonte: Externa (Adaptador) 

Revestimentos da tela: Non Glare 

Freqüência Digital:    

H: 30kHz ~ 83kHz 

V: 56Hz ~ 75Hz 

Consumo de Energia: 20W (Típico) 

Capacidade: Bivolt  100 ~ 240V 

Conector de Entrada: Força, VGA (D-Sub), USB, 

HDMI , Antena/Cabo, Componente/Composto. 

Acessórios: Adaptador AC/DC, Cabo de Força, 

Manual do Usuário, Controle Remoto e 2 Pilhas, 

Base, Folha de Especificações, Guia de Conexões 

Vesa: Sim (75x75mm) 

Alto Falantes: Sim (2x3W) 

Conversor Digital: Sim, Integrado (DTV ISDB-T) 

Modelo: 20MT49DF 

Cor: Preto 

Base: Preta (Sem Tilt), Removível 

Código para Vendas: 20MT49DF-PS 

Sufixo: AWZ 

Código EAN: 789329990733-3 

Classificação Fiscal: 8528.72.00 

Dimensões (L x P x A):  

Líquida (com base): 467.0 x 146.3 x 330.5 mm 

Líquida (sem base): 467.0 x 53.0 x 287.0 mm 

Bruta (c/ embalagem): 590 x 120 x 365 mm 

Peso (Kg): 

Líquida (com base): 2.4 Kg 

Líquida (sem base): 2.2 Kg 

Bruta (c/ embalagem): 3.6 Kg 
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>> DESENHO TÉCNICO - MEDIDAS 

>> CONEXÕES TRASEIRAS  

>> FORMATOS (DIVX) 

(Força, HDMI, VGA (D-Sub), Antena/Cabo, 

Componente/Composto, USB Lateral) 
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