
 

 

Philips DesignLine Tilt
LED-TV med Digital 
Crystal Clear

56 cm (22")
HD Ready
DVB-T/C

22PDL4906H
Perfekt til ethvert rum

Med virkelighedstro LED-billeder
Oplev film, sport eller spil i fantastiske LED-billeder med dette Philips 56 cm (22") HD 
Ready LED-TV. Med Philips' fantastiske billede og lyd og det sofistikerede design vil dette 
TV passe perfekt til alle rum i dit hjem.

Et moderne design, der passer til hjemmets indretning
• Superslankt og tyndt TV, som passer perfekt ind i ethvert lokale

Et klart, levende LCD-billede hver gang
• HD Ready med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
• Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
• Dynamisk kontrast på 150.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Autentisk og klar lydoplevelse
• Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde
• Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
• Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
• PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

Grønnere hverdag
• LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV



 Superslankt og smalt TV
Superslankt og tyndt TV, som passer perfekt 
ind i ethvert lokale

LED

Den mest avancerede LED-belysningsteknologi 
i dette TV kombinerer iøjnefaldende, 
minimalistisk design med fremragende 
billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets 
kategori. LED-belysningsteknologi indeholder 
ikke farlige stoffer. Med LED-
baggrundsbelysning kan du nyde lavt 
strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, 
skarphed og levende farver.

Dynamisk kontrast på 150.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste 
kontrast og de mest levende billeder. 
Avanceret videobehandling fra Philips 
kombineret med unik teknologi, der giver 
voldsom nedtoning og fremmer 

baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. 
Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med 
enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af 
mørke skygger og farver. Det giver et klart, 
livagtigt billede med høj kontrast og levende 
farver.

Clear Sound

Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der 
markant øger stemmeklarheden, uanset om 
der tales eller synges. Det sikrer, at du hører 
hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, 
fuldt ud.

2 HDMI-indgange med EasyLink

HDMI er et kabel, der overfører både billed- 
og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du 
undgår kabelrod. Det overfører 
ukomprimerede signaler, så du får den højeste 
kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips 

Easylink har du kun brug for én fjernbetjening 
til at udføre de fleste handlinger på dit TV, 
DVD, Blu-ray, set-top-boks eller 
hjemmebiografsystem.

PC-indgang (HDMI og VGA)
Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som 
PC-skærm enten ved hjælp af HDMI-DVI-
kabel/konverter (til digitale signaler) eller 
VGA-kabel (til analoge signaler).

Integreret DVB-tuner MPEG-4
Med den integrerede digitale tuner kan du 
modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV 
uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over 
kvalitets-TV uden kabelrod.

Energieffektiv LED
Den nyeste LED-baggrundsbelysningsteknologi 
gør LED-baggrundsbelyste TV til et mere 
bæredygtigt valg med en længere levetid og 
langt mindre energiforbrug end plasma-TV og 
konventionelle LCD-TV. I modsætning til 
CCFL-baggrundsbelysning bruges der ikke 
kviksølv ved fremstilling af LED'er. Dertil 
kommer, at Philips' TV-design er i konstant 
forbedring, hvilket har resulteret i højere 
materialeeffektivitet og reduceret 
energiforbrug, uden at det går ud over 
sikkerhed og velvære.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear er en kombination af 
billedfornyelser, der digitalt justerer 
billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og 
skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt 
klare billeder fra alle kilder.
22PDL4906H/12

Vigtigste nyheder
LED-TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C



1920x1080p Quick start guide, Garantibevis
•

Billede/display
• Display: kant-LED-baggrundsbelysning
• Diagonal skærmstørrelse: 22 tommer / 56 cm 
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Maksimalt luminansforhold: 65 %
• Dynamisk skærmkontrast: 150.000:1
• Svartid (typisk): 5 ms
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Aktiv 

kontrol

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og 
basregulering

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 2
• EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Afspilning 

med ét tryk
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal AV-tilslutninger: 1
• Antal USB-stik: 1
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), S/
PDIF-udgang (koaksial), PC-indgang VGA + 
lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Multimedieprogrammer
• Multimedietilslutning: USB
• Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formater for musikafspilning: MP3
• Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

Komfort
• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 

programguide
• Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide 

til tilslutning af enheder, Guide til indstillinger
• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
• Skærmformat-justeringer: 4:3, Autofill, Autozoom, 

Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, 
Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen

• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Klasse for energimærke: B
• EU-energimærke - strøm: 29 W
• Standby-strømforbrug: 0,3 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Menu 

for Eco-indstillinger, Slå billede fra (ved radio)
• Blyholdig: Ja*

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 426 x 596 x 126 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 532,5 x 357 x 36,6 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

532,5 x 357 x 127 mm
• Produktvægt: 5,6 kg
• Produktvægt (+ stand): 5,9 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 100 x 100 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 

2 x AAA batterier, Bordstand, Brugervejledning, 
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Specifikationer
LED-TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle 
lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

http://www.philips.com

