
BUSINESS TV
A SOLUÇÃO COMPLETA PARA  
PROMOVER SEU NEGÓCIO

Aumente suas vendas com a Business TV.
Entretenimento, informação  
e promoções para seus clientes.



Alavanque as vendas e entretenha os clientes

3 modos  
de utilizar a 
Business TV 

Conheça os 3 modos  
que a Business TV 
oferece para transformar  
o seu ambiente.

Modo TV
Assista a programação 

da TV para máximo 
entretenimento.

Modo Business
Utilize todo espaço da tela da 
TV para promover produtos e 
promoções do seu negócio.

Modo Business TV
Assista a TV e promova 

conteúdos promocionais 
ao mesmo tempo.

O que é a 
Business TV
da Samsung?

De uma maneira inovadora, a Business TV une qualidade 
da TV Samsung e praticidade de gerenciamento 
de conteúdos exclusivos para seu estabelecimento.

Enquanto os clientes estão em seu estabelecimento,  
a Business TV oferece entretenimento, informações 
e promoções em um único produto. Os conteúdos podem 
ser personalizados e desenvolvidos especialmente para 
atender a necessidade de oferta do seu negócio.

A Business TV possui um aplicativo embarcado que 
contém os 3 modos disponíveis para exibição dos 
conteúdos. Além disso permite acesso aos parceiros 
geradores de conteúdos que fazem a gestão remota e 
customizada do anúncio exibido na Business TV através 
da plataforma Cloud (nuvem) exclusiva Samsung.

TV 40”

Exclusiva TV
Samsung de 40”

Sinalização digital e
gestão personalizada

de conteúdo

TV
$+



Liberdade para controlar  
seus conteúdos

WI-FI 
Conexão rápida e fácil, possibilitando 
acesso remoto do parceiro para 
gerenciamento de conteúdo.

USB PLAYER 
Possibilita a comunicação de  
maneira simples via USB.  
Compatível com fotos, vídeos e áudios.

SCREEN MIRRORING 
Para espelhar o conteúdo do  
Tablet ou Smartphone direto  
na tela da Business TV.

A Samsung Business TV foi 
desenvolvida para atender 
diversos segmentos e  
proporcionar resultados incríveis.

Veja como a Business TV pode 
ajudar a aumentar suas vendas.

Business TV 
Criado para todo 
tipo de negócio

Investimento de baixo custo  
com anúncios customizados 

A Samsung Business TV possui uma solução completa para 
seu estabelecimento com um investimento reduzido. Através 
dos parceiros geradores de conteúdos é possível atualizar os 
preços e informações de forma rápida e personalizada na sua 
Business TV. Elimine o custo de anúncios impressos.

Ambiente mais  
organizado e agradável  

A Business TV vem com player de 
conteúdo embutido sendo necessário 
apenas um ponto de energia e conexão 
wi-fi para funcionar. Ambiente livre de 
cabos e aparelhos adicionais.

Restaurante
• Entretenha seus clientes.
• Divulgue promoções e ofertas com agilidade.
• Promova produtos de alto valor agregado.
• Comunique parcerias e novidades para os clientes. 

Bar
• Entretenha seus clientes.
• Divulgue bebidas, aperitivos e lançamentos de produtos.
• Promova produtos de alto valor agregado.
• Comunique promoções e eventos em datas especiais.

Padaria
• Entretenha seus clientes durante as compras.
• Divulgue promoções especiais do dia.
• Comunique produtos especiais para datas comemorativas.
• Promova serviços adicionais do seu negócio.

Mercado
• Entretenha seus clientes durante as compras.
• Divulgue descontos especiais do dia. 
• Comunique promoções e lançamentos de produtos.

Salão de beleza
• Entretenha seus clientes. 
• Divulgue descontos e pacotes promocionais. 
• Comunique novos serviços disponíveis e lançamentos.



CÓDIGO DO PRODUTO

LH40RBHBBBG/ZD

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho Diagonal 40”

Tipo 60Hz D-LED BLU

Resolução  1920x1080 (16:9)

Pixel 0.15245(H)x0.4494(V)

Área de Display Ativa 878.112(H)x485.352(V)

Brilho (típico) 300nits

Taxa de Contraste 5000:1 (estático)

Ângulo de visão 178:178

Cores de Display 16.7M

Player Interno CPU Quad Core de 1Ghz

Speaker Speaker embutido (10W + 10W)

Input HDMI (2x), USB, Entrada Componente (Y/Pb/Pr), Video composto (AV),  
Ethernet (LAN), Antena (Terrestre / Cabo), MHL, Wireless, Anynet+ (HDMI-CEC)

Output Saída de áudio (Mini Jack)

Especial Gestão e atualização de conteúdo online através da exclusiva plataforma Cloud  
Samsung, 3 modos de exibição, player de conteúdo embarcado no produto

INFORMAÇÕES GERAIS

Dimensões da Embalagem (CxAxP) 1103.0 x 609.0 x 125.0 mm

Com a base (LxAxP) 922.7 x 555.1 x 170.3 mm

Sem a base (LxAxP) 922.7 x 530.7 x 72 mm

Peso do produto kg 6,5 Kg

Peso com embalagem kg 9 Kg

VESA 200 x 200 mm

Suporte Foot Stand

Voltagem AC100-240V 50/60Hz

Consumo de Energia - máx. 90 W

Consumo de Energia - em espera 0.3W 

Classificação Fiscal 8528.72.00

EAN Code (produto) 7892509091473

ANOTAÇÕES

Ficha Técnica

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos e serviços anunciados podem ser descontinuados 
a qualquer momento e sem aviso prévio. Pesos e medidas não métricos são aproximados.

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. 2017-04.
Mais informações em www.samsung.com/br/businesstv


