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Televisor Powervision

21PT434A
Televisor Powervision 21"
Estilo Moderno e Arrojado
Uma verdadeira obra de arte.
Dual Sound
2 alto-falantes para um som mais vibrante e distribuído.
Smart Picture e Smart Sound
Vários ajustes prontos de som e imagem, um para cada tipo de programa.
Closed Caption
Decodifica e apresenta legendas quando estas estiverem disponíveis.
Entradas e saídas de áudio e vídeo
Muita facilidade para ligar seu videocassete ou videogame.
Smart Lock
Bloqueio de canais para evitar que crianças assistam programas impróprios.
Dynamic Noise Reduction
Atenua os ruídos tornando a imagem mais límpida e nítida.
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Televisor Powervision

Televisor Powervision 21"

21PT434A

Benefícios
• Sintonia total: 181 canais - VHF/UHF e TV a Cabo
• Dual Sound
2 alto-falantes para um som mais vibrante e distribuído.

• Entradas traseiras e frontais para áudio e vídeo
• Saídas de áudio e vídeo

• Sleeptimer
Programa o TV para desligar automaticamente em até 240 minutos,
em intervalos de 15 minutos.

• Timer / Autoliga

• Saída para fone de ouvido

Liga o televisor automaticamente no horário e canal desejados.

• Closed Caption
Apresenta na forma de legendas o conteúdo dos diálogos (somente
quando esta informação for disponível no programa). Muito útil no
aprendizado de outros idiomas e para pessoas com deficiência auditiva.

• Smart Lock
Permite o bloqueio de canais selecionados com o uso de uma senha.
Evita que crianças assistam canais impróprios.

• Controle Remoto Total

• Smart Picture e Smart Sound
Ajustes prontos de imagem e som, que podem ser escolhidos de
acordo com o tipo de programa. No modo pessoal, o TV memoriza
automaticamente a cada minuto, os ajustes realizados pelo usuário.

Fácil acesso a todas as funções.

Características e Recursos

• Surf / AC

(Sujeitos a alterações)

A função AC retorna ao último canal assistido. No modo Surf pode-se
retornar alternadamente aos 8 últimos canais assistidos. Esta função
facilita o "Zapping" de canais.

Sistema:
Alimentação:
Consumo aprox.:
Tubo de imagem:

• Dynamic Noise Reduction
Atenua os ruídos tornando a imagem mais límpida e nítida.

• Contrast Plus
Aumenta o contraste melhorando a imagem.

Recepção de canais:
Sintonia:
Conexões:

• Tom de cor
Escolha a tonalidade de cor que mais lhe agrada: normal, quente ou frio.

• Seleção automática de canais

Potência som / áudio:
Menu:
Dimensão aprox.
LxAxP:
Peso aproximado:

Memoriza automaticamente os canais disponíveis em sua região,
"saltando" os canais não disponíveis.

Acessórios

• Blue Mute
Apresenta um fundo azul quando a emissora sair do ar.

• Auto Switch Off
Desliga o TV, 10 minutos após a emissora sair do ar.

• Relógio

62 x 49 x 49 cm
20 kg

• Controle Remoto
• 2 pilhas "AA"
• Adaptador 75/300 Ohm
Atenção: algumas funções, como o relógio e o autoliga, necessitam que o TV fique no modo
stand-by para funcionar adequadamente. Para isso, ligue e desligue o televisor somente pelo
controle remoto.

Agosto/2000

Indica o horário na tela do TV.

PAL-M / NTSC (automático)
110/220V, 50/60 Hz (automático)
61 W; stand-by: menos de 10 W
21" - Flat Square - Blackmatrix
51cm- diagonal visual aprox-NBR 5258
VHF/UHF: 2 a 69;TV a cabo: 1 a 125
Digital PLL sintetizado
2 entradas para áudio e vídeo (frontal e
traseira), saída de áudio e vídeo, entrada
de antena (75 Ohms), saída de fone de
ouvido
4 W RMS - 2 alto-falantes
Português, Inglês e Espanhol

Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que
acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem
prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

