
D555 Series

*Netflix streaming membership required

Grenzeloos entertainment
Laat u inspireren door het brede aanbod aan entertainment van de Smart TV. Of het nu gaat om een seriemarathon, 
een filmavond of aangrijpende sportevenementen - talrijke apps en mediabibliotheken zoals Prime Video, Netflix, 
YouTube en nog veel meer garanderen het beste entertainment voor elke smaak. En dat alles in spannende, briljante 
kleuren en scherpe details. High-Dynamic Range (HDR) maakt beelden op uw randloze tv helderder, zodat u 
kunt genieten van een breed kleurenspectrum en een enorme hoeveelheid details - zelfs in zeer donkere scènes. 
Daarnaast is de Smart TV-serie uitgerust met Wi-Fi® en een drievoudige tuner (DVB-T2/C/S2), een USB-poort voor 
het afspelen van bestanden, een CI-slot voor voorwaardelijke toegang tot Pay TV en nog veel meer functies. Voor 
meer comfort en een snelle toegang tot slimme apps en streamingdiensten kunt u de speciale afstandsbediening 
gebruiken. Maak uw navigatie eenvoudiger met twee gebruiksvriendelijke afstandsbedieningen!

HD SMART Android TV met DVB-T2/C/S2
SRT32HD5553

 � Ingebouwde DVB-T2/C/S2 tuner
 � CI slot voor conditional access voor betaal-TV
 � Smart TV: entertainment en informatie
 � Netflix-app: TV-programma’s en films, 

inclusief de originele Netflix-series *
 � Beeldkwaliiteit 200
 � Uitzonderlijk contrast en realistische beelden met HDR

 � Draadloze verbinding met ingebouwde Wi-Fi®
 � USB poort voor het afspelen van diverse bestanden 
 � Electronische programma gids (EPG)
 � Deel media of spiegel het scherm van 

mobiele apparaten naar de tv
 � Twee gebruiksvriendelijke afstandsbedieningen 

voor een eenvoudigere navigatie

* Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming-lidmaatschap vereist. Meer informatie op www.netflix.com.



D555 Series

HD SMART Android TV 
met DVB-T2/C/S2 
SRT32HD5553

Beschikbare talen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

* DVB-C is alleen beschikbaar in bepaalde landen en aanbieders. Bij sommige aanbieders is een abonnement en een Conditional Access module 
noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw aanbieder
**Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitzending

Voorbehoud en wijzigingen. Als gevolg van continu onderzoek en ontwikkelingen van de technische specificaties kan het uiterlijk en het ontwerp 
veranderen.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby Audio en het double-D symbol, zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby 
Laboratories. De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de 
Wi-Fi Alliance®. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. YouTubeTM is een handelsmerk van Google Inc. Alle productnamen zijn 
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun repectievelijke eigenaars.
© STRONG 2022. Alle rechten voorbehouden.

SRT 32HD5553
BEELD & GELUID
Beeldfrequentie 50/60 Hz
Beeldresolutie 1366 x 768
Kijkhoek 178 (typ.)
Beeldhelderheid (cd/m²) static 200nit
Image Quality Ratio (IQR) - Beeldkwaliteit verhouding 200
Reactietijd (in ms) 6.5
Contrastverhouding 3000:1
Beeld processing -
HDR HDR 10
Geluidtype AV Stereo
Luidsprekers 2 x 8 W
Colour bit depth 8
ONTVANGST
DVB-T2/HEVC H.265 z
DVB-C*/MPEG-4 z
DVB-S2/MPEG-4 z
CI z
USER CONVENIENCE 
USB multimedia z
Ingebouwde Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Display z
Smartphone/Tablet afstandsbediening ondersteund z
EPG** z
Favorieten kanaallijst z
Teletext z
Kanaaleditor z
Ouderlijk toezicht z
Hotel Mode -
Sat: DiSEqC 1.2 z

Sat CR z

Ondertitels z
Bluetooth z
HbbTV version 2.0
Fast Scan Version 71
INTERNETDIENSTEN
SmartTV versie Android 11
Apps Netflix, YouTube, AccuWeather en meer
Webbrowser -
Video-on-demand (VoD) z
Spelletjes -
Mobile control z
Screen mirroring z
AANSLUITINGEN
HDMI 1.4 (totaal) 2
HDMI 1.4 (ARC) 1
USB (totaal) 1
USB 2.0 1
AV in z
Hoofdtelefoon z
Ethernet (RJ-45) z
S/PDIF optisch
ANT in (IEC terrestrisch/Kabel) z
SAT in (F Sat) z
CI slot z
ALGEMENE SPECIFICATIES
Kleur Glanzend zwart
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) 80/32
Lijstbreedte in mm 1.6/1.6/1.6/1.6/18
Dikte in mm (zonder staanders) 46.5
Afmetingen met voet (BxDxH) in mm 724.3 / 178.8 / 480.4
Afmetingen zonder voet (BxDxH) in mm 724.3 / 87.8 / 425
Gewicht in kg (zonder verpakking) 3.7
Gewicht zonder voet in kg 3.65
Verpakkingsafmetingen (in mm) 805 x 140 x 515
Stroomvoorziening 100 – 240 V
Energieverbruik actief (max./typ.) 55 W (typ)
Energieverbruik standby ≤0.5W
Energielabel G
Vaste voet z
Beugelbevestiging VESA (niet inbegrepen) in mm 200 x 200
EAN 9120072374319


