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HiGH PerFormance uPscaLinG

Met de speciaal ontwikkelde beeldoptimalisatie CEVOTM 4K worden inkomende signalen (maakt niet uit of van 

een ingebouwde tuner, externe receiver, dvd- of Blu-ray-player of spelcomputer) hoogwaardig  voorbereid. 

Alleen dankzij de hoge rekencapaciteit krijgt u steeds de optimale beeldkwaliteit. 

uLtra-Hd Feiten

•	 Meer	resolutie,	geringere	kijkafstand.	Door	de	hoge	resolutie	met	4	keer	zo	veel	pixels	wordt	
	 de	optimale	kijkafstand	bij	een	Ultra-HD	televisie	veel	kleiner.	

•	 Vier	keer	zo	groot:	het	beeldoppervlak	wordt	dankzij	Ultra-HD	vier	keer	zo	groot,	zonder	dat	de	
	 waargenomen	beeldkwaliteit	afneemt.	Dus:	u	kunt	uw	Full-HD	televisie	door	een	Ultra-HD	model	
 met een dubbele beelddiagonaal vervangen (dubbele diagonaal is gelijk aan een oppervlakte die 
 vier keer zo groot is) zonder dat de kijkafstand kleiner wordt.** 

 84´´(213 cm)  - 160 cm aanbevolen kijkafstand
 65´´(164 cm)  - 125 cm aanbevolen kijkafstand
 58´´(146 cm)  - 110 cm aanbevolen kijkafstand

•	 Het	gevoel	erbij	te	zijn:	een	Ultra-HD	beeld	is	zo	realistisch	dat	het	lijkt	of	u	het	zelf	echt	meemaakt.

•	 De	droom	van	een	gigantische	TV	wordt	waar:	Ultra-HD	televisies	maken	XXL-beelschermen	in	
 normale huiskamers mogelijk.

VandaaG de toekomst zien

Ultra-HD is de televisiestandaard voor de toekomst. De nieuwe generatie Ultra-HD televisies van 

Toshiba bieden u wezenlijke voordelen:

•	 Vier	keer	zo	veel	pixels	als	Full-HD:	een	Ultra-HD	display	heeft	een	resolutie	van	3.840	x	2.160	pixels,	wat			

	 overeenkomt	met	8,3	megapixels.

•	 Een	extra	krachtige	processor	voor	levensecht	beeld:	onze	eigen	Multicore-processor	CEVOTM 4K bereikt   

 een  ongekende beeldkkwaliteit bij alle inkomende signalen. 

•	 Upscaling	in	perfectie:	de	meertraps	beeldoptimalisatie	zorgt	voor	een	weergave	van	HD-TV	en	films	van		 	

	 Blu-ray	in	bijna	perfecte	Ultra-HD	kwaliteit.

•	 Briljante	foto‘s:	nog	nooit	kon	u	digitale	foto‘s	beeldschermvullend	in	zo	een	hoge	resolutie	en	met	zo	veel			

 details bekijken.

•	 Voorbereid	op	de	toekomst	in	Ultra-HD:	Toshiba‘s	Ultra-HD-televisies	zijn	dankzij	HDMI™	2.0,	HDCP	2.2	en		

	 HEVC	voorbereid	voor	inhoud	in	Ultra-HD.
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High-Definition

Ultra-High-Definition

 * De	gebruikte	afbeeldingen	dienen	enkel	ter	illustratie.	Het	eindresultaat	is	afhankelijk	van	de	kwaliteit	van	het	originele	beeld.	
**	Bijv.	is	de	aanbevolen	kijkafstand	van	160	cm	bij	een	84”	UHD-televisie	gelijk	aan	de	afstand	bij	een	42”	Full-HD-	televisie
 

Ieder	individueel	beeld	wordt	eerst	door	de	intelligente	
beeldelectronica van Toshiba geanalyseerd:

•	 Individuele	beeldelementen	(randen,	vlakken,	etc.)	worden	herkend	
 en gescheiden van elkaar verbeterd

•		 Lijnen	worden	gedetailleerd	nagetekend	(geen	karteleffect)

•	 Kleurverlopen	worden	geanalyseerd	en	gereproduceerd

•	 Als	afsluiting	wordt	het	verbeterde	beeld	met	het	originele	beeld	
 vergeleken

Het resultaat: levendige, scherpe, bijna  
driedimensionale en realistische beelden!

Vloeiende overgangen, weinig ruis

*

Dunnere	en	heldere	randen	en	details

*

Levendige	kleuren,	meer	contrast

*



Voor BeeLdkWaLiteit 
oP FiLmstudioniVeau
Voor een perfecte afstemming van het display is een professionele kalib-
rering	met	meetapparatuur	noodzakelijk.	Dit	proces	wordt	bij	de	film-	en	
televisieproductie gebruikt om met de controlemonitoren een perfect 
beeld	te	garanderen.	De	high-end	televisies	van	Toshiba	met	Auto	
Calibration kunnen dit proces met een USB-meetapparaat in enkele 
minuten realiseren. 

Hiertoe wordt de speciale sensor** met de USB-aansluiting van de televisie 
verbonden	en	Auto	Calibration	via	het	televisiemenu	gestart.	De	instelling	
van de beeldparameters gebeurt aan hand van de meetresultaten volledig 
automatisch.	De	sensor	is	als	accessoire	in	de	vakspeciaalzaak	verkrijg-
baar. Veel winkeliers bieden bovendien het kalibreren als service aan. 

Voor

Na*

VoL GeLuid, zuiVere kLank
Luidsprekers	hebben	ruimte	nodig	en	die	is	bij	een	platte	televisie	natuurlijk	erg	
beperkt. Met name voor de diepe golflengtes (bass) is een groot volume nodig. 
Om ondanks de geringe diepte van moderne flatscreentelevisies toch een vol en bij 
het geweldige beeld passend geluid te leveren, heeft Toshiba CEVO Sound 
ontwikkeld.	Naast	de	digitale	klankverwerking	speelt	het	nieuwe	Labyrinth	Sound	
System	hierbij	een	centrale	rol.	Door	de	doolhof-achtige	bouwwijze	kan	zelfs	in	een	
kleine ruimte een hoge geluidsdruk worden gerealiseerd, dat een hoger volume, 
minder vervorming van klank en duidelijk hoorbare, diepere golflengtes bij de bass 
van 100 tot 150 Hz mogelijk maakt.
 

Doolhofachtige	bouwwijze	 
voor uitstekend geluid. *  De	gebruikte	afbeeldingen	dienen	enkel	ter	illustratie.	Het	eindresultaat	is	afhankelijk	van	de	kwaliteit	van	het	originele	beeld.	 

**  Voor	de	M9-serie:	TPA-1.	Voor	de	M7	en	L6	serie:	i1D3DC.

automatiscHe BeeLd-
scHerminsteLLinGen
Onze ogen reageren sterk op schommelingen in helderheid. 
U hebt dat ´s ochtends waarschijnlijk ook, als u na het opsta-
an het licht in de badkamer aandoet en met uw ogen moet 
knipperen. Hetzelfde principe geldt voor televisie kijken. Als u 
bij daglicht televisie kijkt, moet de helderheid van de televisie 
concurreren	met	het	licht	in	de	kamer.	De	tv	zal	dan	met	een	
zeer hoge lichtsterkte van de achtergrondbelichting werken. 
Met deze instellingen zou het televisiescherm ´ s avonds veel 
te fel zijn. Onze instellingstechnologie AutoView is ontworpen 
om u automatisch optimale beeldparameters te bieden met 
één	druk	op	de	knop.	Daarbij	wordt	rekening	gehouden	met	
de helderheid van de kamer en de helderheid van het beeld-
scherm wordt automatisch aangepast. Zo kijkt u onder alle 
omstandigheden in de optimale helderheid; het maakt daarbij 
niet uit of u overdag in een met daglicht gevulde kamer of
´s avonds bij kunstlicht televisie kijkt. U hoeft tijdens het eerste 
gebruik enkel op de televisie aan te geven dat deze moet wor-
den ingesteld op „thuis“.

Helderder beeld
in lichte kamer

Verduisterd scherm
in een donkere kamer

de nieuWe deFinitie Van BeeLdkWaLit-

Twee nieuwe functies van de krachtige beeldoptimalisatie CEVO Engine 
zorgen voor een duidelijk betere beeldkwaliteit, doordat door compressie 
verloren kleurbriljantie en  helderheid natuurgetrouw worden gerepareerd. 
Door	HDR	Restauration	(High	Dynamic	Range)	worden	bijzonder	lichte	
delen van het beeld zeer gedetailleerd getoond en wordt een duidelijk 
groter	contrast	bereikt.	Wide	Color	Gamut	Restauration	past	de	kleuren	
van het inkomende signaal aan naar de grotere kleurruimte van de televisie.

ceVo enGine

In	tegenstelling	tot	normale	led-displays	wordt	bij	de	PRO	LED	700	een	
direct	en	locaal	te	besturen	led-backlight	gebruikt	(Direct-LED	met	Lo-
cal	Dimming).	In	vergelijking	met	conventionale	displays	wordt	door	de	
speciale Toshiba leds met enorme lichtsterkte een helderheid gerealise-
erd	die	75%	groter	is.	Samen	met	de	directe	lokale	helderheidsbestu-
ring zorgt dit voor een ongekend hoog contrast. 

Pro Led 700 

Ons	Wide	Colour	Gamut	IPS	Panel	(In-Plane	Switching)	beschikt	in	ver-
gelijking met normale beeldschermen over een kleurruimte (Wide Color 
Gamut)	die	14%	groter	is	en	is	hiermee	in	staat	om	fijnere	nuances	en	
natuurlijkere	kleuren	weer	te	geven.	De	bouwwijze	van	dit	premium-
panel zorgt bovendien voor een uitstekende kleurenproductie uit ieder 
perspectief.

Wide coLor Gamut iPs PaneL

Origineel Motief

HDR-RESTAURATION

Digitaal	signaal	
gebruikelijke televisies

Digitaal	signaal	met	
CEVO	Picture

Wide Color Gamut

+14%
kleur

LocaL dimminG

+ + =

GEBRUIKELIJK WIDE
COLOUR GAMUT PANEL
•	Ontbrekend	contrast
•	Overdreven	kleurweergave

CEVO PICTURE
•	Meer	dan	genoeg	contrast
•	Briljante	kleurweergave
•	Natuurlijke	helderheids-/	 	
   kleurverlopenCEVO	Processor Pro	LED	Backlight WCG	IPS	Panel

GEBRUIKELIJK PANEL
•	Ontbrekend	contrast
•	Onnatuurlijke	kleurweergave	

*

*

ORIGINEEL MOTIEF

DIGITAAL 
ORIGINEEL MOTIEF

*

*

*

GEBRUIKELIJK BEELD PRO LED 700

+ 75% lichtsterkte

Sensor



48L54

48L34

48T54

48L14
*		Bij	de	48”-modellen	(121	cm)	van	de	TV-series	T5,	L5,	L3	en	L1	van	Toshiba	bespaart	u	in	ongeveer	zes	jaar	EUR	155	aan	energiekosten	in	vergelijking	
	 met	televisiemodellen	met	dezelfde	schermafmeting	en	energie-efficiëntieklasse	A		bij	een	gemiddeld	televisiegebruik	van	vier	uur	per	dag	(127	W/h),	
	 20	uur	per	dag	in	stand-by	(0,5	W/h)	en	een	gemiddelde	energieprijs	van	€	0,29/kWh.

2017

48121

64
44

Dosya Renk Modu CMYK’dır.
Renkler CMYK’ya uygun olarak hazırlanmıştır.
Baskı CMYK olarak yapılmalıdır.

Ön Yüzde, Sol üst köşeye yapıştırılacaktır.
LAKSIZ+DIJITAL BASKI olacaktır.

48L1433D-48L1435D
48L1443D-48L1453D

06/02/2014

ÜRÜN KODU/TANIMI:

TARİH :
REV.NO :

Opak & Yapışkan 08S27
POZİSYON:
HAMMADDE:
ONAY : Serap KOCABAŞ

HAZIRLAYAN  : A.PERİN
ONAY  : 

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MANİSA / TÜRKİYE

60 mm

12
5 

m
m

2 mm

2 
m

m

50272725_LABEL ENERGY TOSHIBA_48L1433D_48L1435D_48L1443D_48L1453D_A++_BRKD_2017

50272725

35
 m

m

Yapışkanlı Kısım

35 mm
Yapışkansız Kısım

2017

48121

64
44

48L3433D
48L3443D - 48L3451D
48L3441D - 48L3447D

50271084

Toshiba is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu en probeert voort-
durend	en	op	alle	gebieden	negatieve	invloeden	op	ons	milieu	te	beperken.	Dat	doen	we	
om te beginnen op alle productieniveaus, beginnend bij de inkoop van het materiaal tot 
het	productieproces	en	het	transport.	Daarnaast	zorgen	producten	van	Toshiba	ook	na	
de verkoop dankzij hun geringe stroomverbruik voor een schoner milieu.

Maak kennis met de meest energiezuinige televisiemodellen van Toshiba: Met de appa-
raten van 48 inch van vier van onze TV-series (T5, L5-, L3- en L1-serie) geniet u niet 
alleen van een groot beeldscherm (diagonaal van 121 cm), maar bespaart u tegelijkertijd 
energie.	Dankzij	de	energie-efficiëntieklasse A++ komen uw energiekosten uit op 
slechts	EUR	2,40	per	maand	wanneer	u	elke	dag	4	uur	televisie	kijkt	en	het	apparaat	de	
overige	20	uur	van	de	dag	in	stand-by	staat.	Dat	betekent	in	vergelijking	met	televisiemo-
dellen	met	dezelfde	schermafmeting	en	energie-efficiëntieklasse	A+	een	energiebespa-
ring van 30%.	In	vergelijking	met	televisiemodellen	met	dezelfde	afmeting	van	het	beeld-
scherm	en	energie-efficiëntieklasse	A	bespaart	u	zelfs	50% energie. Op deze manier kunt 
u milieubewust televisie kijken en tegelijkertijd uw portemonnee ontlasten, aangezien de 
energiekosten ook in de toekomst alleen maar verder zullen stijgen. 

Denk vandaag aan uw portemonnee en bespaar vandaag 
al op het energieverbruik van uw televisie!

2017

48121

64
44

Dosya Renk Modu CMYK’dır.
Renkler CMYK’ya uygun olarak hazırlanmıştır.
Baskı CMYK olarak yapılmalıdır.

Ön Yüzde, Sol üst köşeye yapıştırılacaktır.
LAKSIZ+DIJITAL BASKI olacaktır.

48L5435D - 48L5443D
48L5441D - 48L5445D
48L5453D - 48L5463D

11/07/2014

ÜRÜN KODU/TANIMI:

TARİH :
REV.NO :

Opak & Yapışkan 08S27
POZİSYON:
HAMMADDE:
ONAY : Serap KOCABAŞ

HAZIRLAYAN  : A.PERİN
ONAY  : 

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MANİSA / TÜRKİYE

60 mm

12
5 

m
m

2 mm

2 
m

m

50287044_LABEL ENERGY TOSHIBA_48L5435_48L5445_48L5453_48L5463_A++_BRKD_2017

50287044

35
 m

m

Yapışkanlı Kısım

35 mm
Yapışkansız Kısım
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Dosya Renk Modu CMYK’dır.
Renkler CMYK’ya uygun olarak hazırlanmıştır.
Baskı CMYK olarak yapılmalıdır.

Ön Yüzde, Sol üst köşeye yapıştırılacaktır.
LAKSIZ+DIJITAL BASKI olacaktır.

48T5435D
48T5445D - 48T5463D

20/06/2014

ÜRÜN KODU/TANIMI:

TARİH :
REV.NO :

Opak & Yapışkan 08S27
POZİSYON:
HAMMADDE:
ONAY : Serap KOCABAŞ

HAZIRLAYAN  : A.PERİN
ONAY  : 

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MANİSA / TÜRKİYE

60 mm

12
5 

m
m

2 mm

2 
m

m

50280275_LABEL ENERGY TOSHIBA_48L5455R_A++_BRKD_2017_rusya

50279440_LABEL ENERGY TOSHIBA_48T5435D_48T5445D_48T5463D_A++_BRKD_2017

50279440

35
 m

m

Yapışkanlı Kısım

35 mm
Yapışkansız Kısım

enorme enerGie-
BesParinG:

De save!

0€ 155€ €

44€

BesPaar tot WeL 155 eur* 
oP uW enerGiekosten!

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 



8 I 9

Hier vindt u de huidige weersvoorspellingen 
zoals de weersverwachting voor activiteiten, 
weerswaarschuwingen en een gedetailleerd 
overzicht van het lokale weer.

WEER-APP: WAT VOOR WEER 
WORDT HET VANDAAG?

Met de vrij toegankelijke webbrowser 
surft u op uw televisie naar iedere 
gewenste* internetsite. Voor uw 
lievelingspagina‘s	kunnen	natuurlijk	
favorieten worden gemaakt om nog 
sneller uw doel te bereiken.

OPEN BROWSER

YOUTUBE

 * Externe Browser plugins worden niet ondersteund. 
  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.
  
	 	De	inhound	van	Toshiba	Smart	TV	Cloud	verschilt	van	land	tot	land	en	kan	zonder	voorafgaande	kennisgeving	worden	gewijzigd.

tosHiBa smart-tV: sLimmer 
teLeVisie kiJken Voor iedereen

Met het eenvoudige en overzichtelijke Smart-TV platform van Toshiba heeft  u 
toegang tot een nieuw tijdperk in televisie-entertainment en haalt u internetservices 
als video-on-demand of YouTube direct in uw woonkamer.

Meer informatie daarover vindt u hier: 
www.toshiba.nl/smarttv  I  www.toshiba.be/smarttv

Kijk wat u wilt en wanneer u wilt. Met 
video-on-demand bespaart u zich de rit 
naar de videotheek en kunt u kiezen uit 
een	groot	aanbod	aan	film	en	televisie-
series.	Lekker	comfortabel	vanaf	de	bank.

VIDEO-ON-DEMAND

Netflix is een toonaangevende, wereldwijde aanbieder van Video 
on	Demand	met	meer	dan	36	miljoen	leden	in	40	landen.	Vanaf	
€ 7,99	kunnen	leden	zo	vaak	als	ze	willen,	op	elk	moment,	overal	
en op bijna elk apparaat met internetverbinding, inhoud bekijken. 
En dat zonder reclame! Toshiba heeft Netflix vanaf het begin 
ondersteund	en	nodigt	haar	klanten	uit	dit	Video	on	Demand-
aanbod een maand lang gratis uit te proberen. Geniet ook op uw 
Toshiba-televisie van Netflix.

NETFLIxBekijk de leukste en populairste clips van 
het grootste internet-video-platform direct 
op uw Smart-TV. Met een YouTube-account 
kunt	u	uw	PC	video‘s	als	favoriet	markeren	
om deze dan later en zonder lang zoeken 
op uw televisie te bekijken.

Dankzij	de	Netwerk	Media	Player	functie	
kunt	u	digitale	media	als	foto‘s,	video’s	en	
muziek via apparaten binnen uw huisnet-
werk op de televisie afspelen.

NETWERK MEDIA PLAYER - 
MEDIA UIT HET THUISNETWERK
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tosHiBa smart-tV-cLoud: 
sLimmer kiJken oP Het 
HooGste niVeau

8 I 11

Toshiba	Smart-TVs	met	Media	Guide	Replay	zijn	in	
staat uw kijkgedrag te analyseren en op basis hiervan 
doelgerichte kijktips te geven. Kijkt u bijvoorbeeld vaak 
naar detectives of detectiveseries krijgt u tips voor 
soortgelijke	films	of	series.	Dit	wordt	mogelijk	door	
doelgericht zoeken in de uitgebreide database 
van	films	en	series.	Wanneer	u	een	harde	schijf	via	
USB	aansluit,	neemt	Media	Guide	Replay	indien	
gewenst	aanbevolen	uitzendingen	voor	u	op.	Dat	
gaat volledig automatisch en zelfs bij een uit-
geschakelde televisie (standby noodzakelijk). 
Hiermee heeft u steeds de keuze uit een groot aanbod 
aan interessante uitzendingen en kiest u comfortabel 
uw persoonlijke entertainmentprogramma.

MEDIA GUIDE REPLAY: NEEMT AUTO-
MATISCH OP WAT U BEVALT

Met	Wireless	Display	kunt	u	de	inhoud	
van	uw	WiDi-pc	(Intel® Wireless 
Display)	of	andere	apparaten	met	
Wireless	Display*****	heel	eenvoudig	
en	zonder	Wi-Fi-router	overzetten	
naar uw televisie.

Wireless Display*

Beleef en ontdek met 
Twitter de nieuwste 
televisietrends.

SOCIAL TV

Met	de	MediaGuide-app***	kunt	u	uw	lievelingsprogramma‘s	altijd	en	overal	
opnemen via uw tablet****. Zo mist u niets meer. Bovendien kunt u door de 
elektronische programmagids bladeren en ontvangt u uitgebreide en interes-
sante programma-informatie. Het maakt niet uit op welk moment van de dag 
u	een	uitzending:	u	kunt	op	elk	gewenst	moment	programma‘s	opnemen.	
Download	de	app	via	Google	Play	of	in	de	Apple	Store.	
 
U vindt hier meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat: 
www.toshiba.nl/mediaguide-app				I			www.toshiba.be/mediaguide-app

MEDIAGUIDE APP

 * M9-serie	met	Toshiba	Cloud-TV	zonder	MediaGuide	Replay	en	zonder	Miracast.
 ** Om	diverse	internetdiensten,	zoals	MediaGuide	Replay,	te	kunnen	gebruiken,	
  moet u eerst akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden. 
 *** Vanaf app-versie 2.5

 **** Geschikt	voor	Apple	iPad.	2e	generatie	vanaf	iOS	6.
 ***** De	functionaliteit	van	apparaten	met	andere	technologieën	voor	het	delen	van	content,	zoals	Miracast®,	is	mogelijk	beperkt,	afhankelijk	van	het	model		
  van het mobiele apparaat. 
  
  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.

De	inhound	van	Toshiba	Smart	TV	Cloud	verschilt	van	land	tot	land	
en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Naast alle functies van de Toshiba Smart TV-portal - Video On Demand, 
YouTube, Netwerk Media Player en open browser (zie bladzijden 6-7) -
beschikken de Premium Smart TV’s uit de L6-, M7- en M9*-serie met 
Smart TV Cloud over een aanzienlijk omvangrijker dienstenaanbod en 
veel extra intelligente functies. 

Smart TV Cloud betekent een persoonlijke televisie-ervaring: automatisch 
opnemen van de favoriete programma’s**, persoonlijke aanbevelingen, 
veel verschillende soorten apps, actuele berichten op Twitter en nog meer 
intelligente functies. 

Meer informatie daarover vindt u hier:  
www.toshiba.nl/smarttv    I    www.toshiba.be/smarttv

De	MediaGuide	biedt	het	volledige	televi-
sieaanbod, een praktische zoekmogelijk-
heid (op zender, genre, acteur, regisseur, 
enzovoort)	en	aanbevolen	programma‘s.	
Zo vindt u sneller en eenvoudiger de door 
u gewenste inhoud en mist u nooit meer 
uw lievelingsprogramma.

MEDIAGUIDE



8 I 13m9-serie: de maGie Van uLtra-Hd

TOP FEATURES
• ULTRA-HD: Vier keer hogere resolutie dan Full-HD

• BIOSCOOPGEVOEL: Tot wel 84 inch bij minder dan 2 meter kijkafstand

• CEVO 4K: Beste beeldkwaliteit voor alle mediabronnen

• CLoUD-TV: Onbeperkt entertainment uit het world wide web

BEELD		I		3D
Ultra	HD,	800	Hz	AMR,	2D-3D	conversie,	84“,	 
65“:	Polarisatie-3D	(incl.	4	brillen),
58“:	Active-Shutter-3D	(incl.	2	brillen)

SMART-TV 
Toshiba	Cloud	TV,	USB-Video-Recording,	Wi-Fi® ingebouwd,  
Intel®	WiDi,	Open	Browser*,	DLNA®-gecertificeerd,	HbbTV®,  
Toshiba AppsConnect, MediaGuide, Auto Calibration

ONTVANGST
DVB-T/T2/S/S2/C/analoog,	H.264,	Common	Interface+	(CI+),	

comfortabele sortering van zenders

GELUID
Dolby®	Digital	Pulse,	Audyssey	EQ,	Geluidsuitvoer	(RMS):	2	x	15W

ENERGIEKLASSE C**                

 * Invoegtoepassingen	worden	niet	ondersteund.	
 ** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
				 Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	

  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist. 

ULTRA-HD  I  3D  I  800 Hz AMR  I  cLoUD-Tv  I  
SLIM LED-Tv

voet	65“/58“voet	84“

3 JAAR



8 I 15m7-serie: BeeLd en GeLuid 
Van toPkWaLiteit

TOP FEATURES
• Het beste beeld in zijn klasse dankzij Cevo Picture en Pro LED 700

• Een vol geluid dankzij CEVo Audio

• Media Guide Replay***: neemt automatisch op wat u bevalt

• Smart-TV-Cloud portal: beleef internet, Facebook, Twitter & Co.

BEELD		I		3D
Full-HD,	CEVO	Picture,	700	cd/m²	helderheid,	CEVO	Engine,	Auto	Calibration*.
1500	Hz	AMR+,	3D	Passive	(incl.	4	brillen),	2D-3D	conversie 

SMART-TV
Smart-TV-Cloud	–	volledige	versie	met	USB-Video-Recording,	Timeshift,	
Intel®	WiDi™,	Netwerk	Media	Player,	HbbTV®, Toshiba AppsConnect, 
Media	Guide	Replay**,	Open	Browser***,	MHL	et	Netflix

ONTVANGST
DVB-T/T2/S/S2/C/analog,	H.264,	
Common	Interface+	(CI+),	comfortabele	sortering	van	zenders 

GELUID
CEVO	Audio,	Dolby®	Digital	Plus,	DTS	Premium	Sound, 

Geluidsuitvoer	(RMS):	2	x	15W

ENERGIEKLASSE A+**** 

 

 * Software-update vereist.
 ** Om	verschillende	internet-gebaseerde	diensten,	zoals	gebruik	Replay	Media	Guide,	moet	je	eerst	akkoord	gaan	met	de	gebruiksvoorwaarden.
 *** Invoegtoepassingen	worden	niet	ondersteund.
 **** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	

  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.

FULL-HD  I  1500 Hz AMR+  I  3D  I  SMART-Tv-cLoUD  I  
SLIM LED-Tv

LocaL dimminG

106 cm  I  42´´119 cm  I  47´´140 cm  I  55´´

1.241 mm

719	mm

758	mm

1.071	mm
960	mm

623	mm 560	mm

662	mm 599 mm
55M7463DG 47M7463DG 42M7463DG

Aluminium voet Extra slanke frame van

*

3 JAAR
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 * Software-Update vereist.
 ** Invoegtoepassingen	worden	niet	ondersteund.
 *** In	het	47	“model.	42	“/	32”	modellen	2	x	7	W.
 **** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	

  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.

FULL-HD  I  200 Hz AMR+  I  SMART-Tv-cLoUD  I  
SLIM LED-Tv

L6-serie: miJn teLeVisie Weet 
Wat ik WiL

TOP FEATURES
• ALLES AUTOMATISCH: Autoview en Auto-opname dankzij Media Guide Replay

• Mooi En SLiM: Strak, modern design en Smart-TV-Cloud portal

• BRiLjAnT BEELD: Dual-Core-beeldprocessor en 200 Hz AMR+

BEELD 
Full-HD,	200	Hz	AMR+,	Auto	Calibration*,	Auto	View

SMART-TV
Smart-TV-Cloud	–	de	volledige	versie	met	USB-Video-Recording,	
Timeshift,	Intel®	WiDi™,	Netwerk	Media	Player,	HbbTV®, Toshiba 
AppsConnect,	Media	Guide	Replay,	Open	Browser**,	MHL	et	Neflix

ONTVANGST
DVB-T/T2/S/S2/C/analog,	H.264,	
Common	Interface+	(CI+)	

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	DTS	Premium	Sound,	

Geluidsuitvoer	(RMS):		2	x	10W***

ENERGIEKLASSE A+**** 

119 cm  I  47´´

1.071	mm

622	mm

656	mm

102 cm  I  42´´

964	mm

568	mm

604	mm

80 cm  I  32´´

734	mm

438	mm

489	mm

47“	/	42“ 32“

L6:	47”/42”

47L6463DG 42L6463DG 32L6463DG

*
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 * Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	

  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.

FULL-HD  I  800 Hz AMR+  I  3D  I   
BIoScooPMoDUS  I  SLIM LED-SMART-Tv

t5-serie: de smart tV 
Voor FiLmFans

TOP FEATURES
• De Smart TV voor filmfans: briljante beeldkwaliteit, prachtig ontwerp 
 en geïntegreerde mediaspeler

• Hollywood bij u thuis: perfecte, vooraf gedefinieerde instellingen voor 
 uw films en meer

• Eenvoudige bediening van de geïntegreerde mediaspeler

BEELD		I		3D
Full-HD,	800	Hz	AMR+,	Active-Shutter-3D,	2D-3D	conversie

SMART-TV
Smart-TV	–	de	gebruikersvriendelijke	instap	met	USB-Video-Recording,	Timeshift,	

Open Browser, HbbTV® ,	Netwerk	Media	Player	en	Netflix

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	
Common	Interface+	(CI+)

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS)::	2	x	8W

ENERGIEKLASSE 48“: A++  I  40“: A+* 

121 cm  I  48´´

1.092 mm

644	mm

698	mm

102 cm  I  40´´

925 mm

551 mm

604	mm

48T5435DG 40T5435DG

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

Aluminium voet Extra slanke frame van

48T5445DG



48/40L54

32L34

48/40L34DG
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L5-serie: sLimme 
aLLeskunner

L3-serie: 
eindeLiJk onLine in FuLL-Hd

 *** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	 Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	 

  LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,	is	een	permanente	internetverbinding	vereist.
	 	 	 	De	inhound	van	Toshiba	Smart	TV	Cloud	verschilt	van	land	tot	land	en	kan	zonder	voorafgaande	kennisgeving	worden	gewijzigd.

 * Ga	voor	meer	informatie/specificaties	over	andere	afgeleide	modellen	uit	de	serie	naar:	www.toshiba.nl/tv		I			www.toshiba.be/tv 

 **	Invoegtoepassingen	worden	niet	ondersteund.

v
FULL-HD  I  200 Hz AMR+  I  3D  I  SMART-Tv  I  SLIM LED-Tv FULL-HD  I  200 Hz AMR+  I  SMART-Tv  I  LED-Tv

BEELDFORMAAT* 
48“	(121	cm)			I		40“	(102	cm)

BEELD		I		3D
Full-HD,	200	Hz	AMR+,	Active-Shutter-3D,	2D-3D	conversie

SMART-TV
Smart-TV – de gebruikersvriendelijke instap met Open Browser**, 

HbbTV®,	Netwerk	Media	Player	en	Netflix

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	Common	Interface+	(CI+)

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS):	2	x	7W

ENERGIEKLASSE 48“: A++  I  40“:  A+*** 

BEELDFORMAAT* 
48“	(121	cm)			I		40“	(102	cm)			I		32“	(80	cm)

BEELD
Full-HD,	200	Hz	AMR+

SMART-TV
Smart-TV – de gebruikersvriendelijke instap met Open Browser**, 

HbbTV®,	Netwerk	Media	Player	en	Netflix	

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	Common	Interface+	(CI+)	

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS):	2	x	6W

ENERGIEKLASSE 48“: A++  I  40“:  A+  I  32“:  A*** 

Alleen	beschikbaar	in	België

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

48”	/121	cm 48”	/121	cm



48L14 40/32L24 32W24

32W2440/32L24
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L2-  en   L1-serie: 
GeWoon Goed!

W2-serie: 
Past PerFect!

 * Geldt	alleen	voor	de	L2-serie
 ** Ga	voor	meer	informatie/specificaties	over	andere	afgeleide	modellen	uit	de	serie	naar:	www.toshiba.nl/tv		I			www.toshiba.be/tv 
 *** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.	 
 

v
FULL-HD  I  200 Hz AMR+*  I LED-Tv HD-READY  I  100 Hz AMR+  I  LED-Tv

BEELDFORMAAT** 
L2: 40“	(102	cm)	schwarz	 I			40“	(102	cm)	weiß
	 32“			(80	cm)	schwarz	 I			32“			(80	cm)	weiß	
L1:	48“	(121	cm)	

BEELD
Full-HD,	L2:	200	Hz	AMR+,	L1:	100	Hz	AMR+

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	
Common	Interface+	(CI+)	

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS):	L2:	2	x	7	W		I		L1:	2	x	8	W

ENERGIEKLASSE L2: A+, L1: A*** 

BEELDFORMAAT**
W2:	32“	(80cm)	schwarz	I		32“	(80	cm)	weiß

BEELD
HD-Ready,	100	Hz	AMR+

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	Common	Interface+	(CI+)

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS): 2 x 2,5 W  

ENERGIEKLASSE A+*** 

energie-
efficiëntieklasse 

energie-
efficiëntieklasse 

48”	/121	cm
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d1-serie: 2 in 1 -  
met inGeBouWde dVd  sPeLer
HD-READY  I  100 Hz AMR+  I  DvD  I  SLIM LED-Tv

BEELDFORMAAT*
24“	(61	cm)	schwarz	I		24“	(61	cm)	weiß

BEELD
HD-Ready,	100	Hz	AMR+

ONTVANGST
DVB-T/C/analog,	H.264,	Common	Interface+	(CI+)

GELUID
Dolby®	Digital	Plus,	Geluidsuitvoer	(RMS):	2	x	2,5	W

ENERGIEKLASSE A**  

 * Informatie	/	gegevens	voor	verdere	Derivativmodellen	de	serie	op:	www.toshiba.nl/tv		I			www.toshiba.be/tv
 ** Alle informatie m.b.t. de energieklasse baseert op metingen ten tijde van de druk van de brochure. Waarden kunnen zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
			 	 Finale	metingen	worden	in	overeenstemming	met	IEC	62087	getoetst.		
 *** Geld	alleen	voor	SD3020KE.

HoLLYWood Voor tHuis:
BLu-raY- en dVd-sPeLer.

  3D-BLU-RAY-SPELER BDX5500KE

  3D-BLU-RAY-SPELER BDX4500KE

  3D-BLU-RAY-SPELER BDX1500KE

Full-HD	1080p	weergave	via	HDMI™	I	Exclusief	ultracompact	design	met	
zwarte, glanzende zijden, matzwarte bovenzijde en verlichte touchbediening 
I	Afmetingen	(b/h/d)	200x200x49,5	mm	I	Vertical	Stand	voor	flexibele	posi-
tionering	van	de	compacte	Blu-ray-player	I	Uitgebreide	connectiviteit	via	een	
optionele	USB-Wi-Fi®	dongel	I	Toshiba	Cloud	portal	voor	toegang	tot	lokale	
netwerkfeatures	en	online	diensten	I	Mediastreaming	van	dvd,	BD,	USB,	thuis-
netwerk en internet

Full-HD	1080p	weergave	via	HDMI™		I	 Compact design: matzwart (top) en 
zwart	glanzend	(zijden)		I	 Mediastreaming	van	dvd,	BD,	USB

 
Ultra-HD-Upscaling	(3.840	x	2.160)	I	3D-Blu-ray-player	I	Full-HD	1080p	weer-
gave	via	HDMI™	I	Exclusief	ultracompact	design	met	zwarte,	glanzende	zijden,	
geborstelde	aluminium	bovenzijde	en	verlichte	touchbedienung	I	Afmetingen	
(b/h/d)	200x200x49,5	mm	I	Vertical	stand	voor	een	flexibele	positionering	van	de	
compacte	Blu-ray-player	I	Uitgebreide	connectiviteit	via	ingebouwd	Wi-Fi® met 
Miracast™	functie	I	Toshiba	Cloud	portal	voor	toegang	tot	lokale	netwerkfea-
tures	en	diverse	online	diensten	I	Mediastreaming	van	dvd,	BD,	USB,	thuis-
netwerk en internet

  DvD-SPELER SD3020KE  I  SD1020KE

 
SD3020KE: 
• DVD-speler	met	HDMI™	
• Upscaling	tot	1080p	
• Weergave van alle belangijke formaten

 
SD1020KE: 
•	 DVD-Player	met	Scart-aansluiting 
•	 Weergave van alle belangijke formaten

***
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TECHNISCHE GEGEVENS

DTS	Studio	Sound™	I	Dolby®	Digital	&	DTS® 2.0 
Channel	decoding	I	150W	vermogen	(4x20W	+
70W	voor	externe	draadloze	subwoofer)	I	Blue-
tooth™	en	NFC	I	HDMI™	(2x	in,	1x	out)	met
CEC	en	ARC	ondersteuning	I	3,5	mm	line-in	jack	I	
Optical	in	I	Afmetingen:	Sound	Bar:	889	x	92,7	x
57	mm	/	Subwoofer:	327	x	220	x	300	mm

tosHiBa 3d-sound-sYstemen 
kLeine sYstemen, Groots GeLuid. 

FPT-Maxi-Set
4 brillen voor volwassenen

FPT-Mini-Set
4 brillen voor kinderen

FPT-Multi-Set
2 brillen voor volwassenen en 2 brillen
voor kinderen

FPT-AG04 Brillen-Set
2	Active-Shutter-3D	brillen	in	set

tosHiBa accessoires

  SB3950M1 150W SoUnD BAR SPEAKER SYSTEM

ARTIKEL-nR.: PA 5089E-2SPB

ARTIKEL-nR.: PA 5075E-2SPA

ARTIKEL-nR.: PA 5089E-2SPA

DTS	TruSurround™	I	Dolby®	Digital	&	DTS® 2.0 Channel decoding 
40W	vermogen	(2x20W)	I	3,5	mm	line-in	jack	I	Optical	in	I	Afmetingen	
Sound	Bar:	889	x	92,7	x	57	mm

  SB3950E1 40W SoUnD BAR SPEAKER SYSTEM

„Absolute	3D	Sound“	powered	by	Sonic	Emotion™	I	90W	vermogen	(4x	
15W	+	30W	voor	externe	draadloze	subwoofer)	I	Links/midden/rechts	
Sound	Effect	keuze	I	Bluetooth®	en	NFC	I	HDMI™	(2x	in,	1x	out)	met	CEC	
en	ARC	ondersteuning	I	3,5	mm	line-in	jack	I	Optical	in	I	Afmetingen:	Sound	
Bar:	290	x	72	x	100	mm	/	Subwoofer:	220	x	246	x	220	mm

Verbinding via Bluetooth 
Compatibel	met	Toshiba	L54xx	en	T54xx	modellen.

  ToSHIBA MInI 3D SoUnD BAR II  MET WIRELESS SUBWooFER

  PoLARISATIonS 3D-BRILLEn-SETS

  AcTIvE-SHUTTER-3D-BRILLEn

 * In	2013	is	aan	de	Mini	3D	Sound	Bar	van	de	eerste	generatie,	de	Red	Dot	Design	Award	voor	productontwerp	toegekend.	
	 	 De	getoonde	Sound	Bar	van	de	tweede	generatie	doet	qua	vorm	en	ontwerp	niet	onder	voor	zijn	voorganger.

*



2D SMART

 v 

STARTER SMART-TV SMART-TV-CLOUD ULTRA-HD

 FuLL-Hd
 100 Hz amr+

121	cm		I		48“

 

GeWoon Goed

 Hd-readY
 100 Hz amr+

		59	cm		I		24“

2 in 1: dVd 
GeïnteGreerd

  

 Hd-readY
 100 Hz amr+

		80	cm		I		32“

Pas PerFect

PRODUCTASSORTIMENT LED-TV

	 *	 Invoegtoepassingen	worden	niet	ondersteund.
**  Software-update vereist.

Netflix	is	beschikbaar	in	bepaalde	landen.	Lidmaatschap	is	vereist.	
Ga voor meer informatie naar www.netflix.com

LET OP: Om	Smart-TV/Smart-TV-Cloud/Smart-BD	te	kunnen	gebruiken,
is een permanente internetverbinding vereist.
	De	inhound	van	Toshiba	Smart	TV	Cloud	verschilt	van	land	tot	land	en	kan	zonder	
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 FuLL-Hd
 200 Hz amr+

102	cm		I		40“

		80	cm		I		32“

niets meer
missen

 *

 800 Hz amr+

 FuLL-Hd

121	cm		I		48“

102	cm		I		40“

de smart-tV 
Voor FiLmFans

 *

 200 Hz amr+

 FuLL-Hd

121	cm		I		48“

102	cm		I		40“

sLimme 
aLLeskunner

 *

       

 FuLL-Hd

 200 Hz amr+

121	cm		I		48“

102	cm		I		40“

		80	cm		I		32“

smart & 
FuLL-Hd

 200 Hz amr+

 FuLL-Hd

119	cm		I		47“

102	cm		I		42“

		80	cm		I		32“

aLLes 
automatiscH

 *

 **

 *

 1500 Hz amr+

 FuLL-Hd

LocaL dimminG

140	cm		I		55“

119	cm		I		47“

106	cm		I		42“

Best Picture 
in ziJn kLasse

 **

 v 

 800 Hz amr

 uLtra-Hd

213	cm		I		84“ 

164	cm		I		65“

146	cm		I		58“

de maGie Van 
uLtra-Hd

 *

3 JAAR

3 JAAR

Alleen	beschikbaar	in	België



 JuridiscHe inFormatie

De op de beeldschermen getoonde afbeeldingen 
dienen enkel ter illustratie.

Toshiba heeft alle moeite ondernomen om er zeker 
van te zijn dat bij het ter perse gaan van deze cata-
logus de productgegevens correct zijn. Toshiba kan 
echter niet uitsluiten  dat er fouten of weglatingen bij 
productbeschrijvingen of -specificaties opgetreden 
zijn. Productdesign en productspecificaties zijn aan 
veranderingen en modificaties onderhevig, zonder 
deze vooraf aan te kondigen.

Toshiba geeft geen extra garanties die verder gaan 
dan de beschrijving van het individuele Toshiba-
product of wat wettelijk voorgeschreven is, tenzij 
voor het repsectievelijke product een garantie-
verklaring aanwezig is.

DivX en het DivX logo zijn geregistreerde merken van 
DivXInc. Dolby en het dubbele D-symbool zijn gere-
gistreerde merken van Dolby Laboratories. DVD, 
DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R en de hiertoe behoren-
de logos zijn merken van DVD Format / Logo Licen-
sing Corporation (DVD LLC). Het HDMI™-logo en 
HDMI™ zijn geregistreerde merken of merken van 
HDMI™ Licensing LLC in de V.S. en andere landen. 
SRS is een geregistreerd merk. Audyssey EQ™ is 
een geregistreerd merk van Audyssey Laboratories. 
Het BD logo is een merk van Blu-ray Disc Associati-
on. DTS is een geregistreerd merk van DTS Inc. 
Het SD-logo is een merk van SD Card Association. 
Wi-Fi™ certified and Wi-Fi™ Protected Set-up zijn 
merken van Wi-Fi™ Alliance. HbbTV® is een geregis-
treerd beeldmerk. Intel® Widi™ en het Intel® Widi™ 
logo zijn merken van Intel® Corporation.

Alle beeldmerken, servicemerken en merknamen, 
die in dit document worden gebruikt, zijn merken 
van de respectievelijke eigenaren. Toshiba maakt 
geen aanspraak op eigendomsrechten van merken 
en namen van anderen en verleent met de publicatie 
geen rechten of licenties aan derden. 

Het bekijken van 3D-content op televisie of bij 
computerspelletjes kan bij personen die hiervoor 
gevoelig zijn leiden tot epilepsie of bewusteloosheid.
Raadpleeg voor het bekijken van 3D-content uw 
huisarts, wanneer u of familieleden aanleg hebben 
voor epileptische aanvallen, bewustzijnsstoornissen 
of andere symptomen vertonen.

- Om de ontwikkeling van het gezichtsvermogen niet 
te beïnvloeden, moeten kinderen tenminste 6 jaar of 
ouder zijn.

- Kinderen kunnen gevoeliger zijn voor het bekijken 
van 3D-content en moeten bij het bekijken hiervan 
onder toezicht staan.

Het Skype™ Logo is een merk van Skype.

Fotoverantwoording:
TOSHIBA Europe GmbH, istockphoto.com en 
fotolia.de

Concept: Clever Grafik / Kleve (2014)

Televisie-Homepage:
www.toshiba.be/tv
www.toshiba.nl/tv

Fouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
Voor meer informatie bezoekt u onze website: www.toshiba.nl
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