
 

 

Philips DesignLine Tilt
Telewizor LED Digital 
Crystal Clear

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

22PDL4906H
Idealny do każdego pokoju

Dzięki realistycznej wydajności obrazu LED
Ciesz się filmami, sportem i grami w doskonałej jakości LED dzięki telewizorowi LED 56 cm (22") HD 

Ready firmy Philips. Dzięki jakości obrazu i dźwięku oferowanej przez firmę Philips oraz wyrafinowanej 

konstrukcji ten telewizor będzie pasował idealnie do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Nowoczesna konstrukcja pasująca do wystroju wnętrza
• Bardzo smukła konstrukcja pozwalająca na idealne wkomponowanie telewizora w wystrój 

dowolnego pokoju

Niezmiennie wyrazisty i żywy obraz LCD
• HD Ready z technologią Digital Crystal Clear zapewniającą głębię i czystość obrazu
• Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
• Kontrast dynamiczny 150 000:1 zapewniający głęboką czerń oraz większe bogactwo 

szczegółów

Realistyczny i czysty dźwięk
• Usłysz każde słowo dzięki technologii Clear Sound

Szeroka gama prostych w obsłudze złączy cyfrowych
• Bezproblemowe połączenia z 2 wejściami HDMI i funkcją Easylink
• Zintegrowany tuner MPEG-4 do odbioru sygnału HD bez dekodera
• Wejście PC umożliwia wyświetlenie zawartości komputera na ekranie telewizora



 Bardzo smukła konstrukcja telewizora
Bardzo smukła konstrukcja pozwalająca na 
idealne wkomponowanie telewizora w wystrój 
dowolnego pokoju

LED

Ten telewizor, wyposażony w najbardziej 
zaawansowaną technologię podświetlenia LED, 
łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny 
wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także 
najniższe zużycie energii w swojej kategorii. 
Ponadto technologia podświetlenia LED nie 
wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek 
niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu 
można cieszyć się niskim zużyciem energii, 
wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, 
ostrością i żywymi kolorami.

Kontrast dynamiczny 150 000:1

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o 
największym kontraście i najżywszych 
obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki 
sygnału wideo i wyjątkowej technologii 
przyciemnianego podświetlenia zapewnia 

niezwykle żywy obraz. Kontrast dynamiczny 
pozwala uzyskać większy kontrast dzięki 
doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie 
odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom.

Wyraźne brzmienie

Clear Sound to innowacyjna technologia audio, 
która znacznie zwiększa wyrazistość kwestii 
mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz 
każde słowo, co zapewnia większą 
przyjemność oglądania.

2 wejścia HDMI z funkcją Easylink

HDMI to pojedynczy przewód przenoszący 
nieskompresowane sygnały obrazu i dźwięku o 
najwyższej jakości z urządzeń do telewizora. 
Pozwala on uniknąć bałaganu związanego z 
przewodami. Funkcja Philips Easylink sprawia, 
że do wykonywania większości operacji na 
telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, 
dekoderze lub zestawie kina domowego 
potrzebny jest tylko jeden pilot.

Wejście PC (HDMI i VGA)
Dzięki wejściu PC można używać telewizora 
jako monitora PC za pośrednictwem 
przewodu przejściowego HDMI-DVI (do 
sygnałów cyfrowych) bądź przewodu VGA (do 
sygnałów analogowych).

Zintegrowany tuner DVB MPEG-4
Zintegrowany tuner cyfrowy umożliwia odbiór 
kanałów telewizji kablowej i naziemnej bez 
dodatkowego dekodera. Ciesz się najlepszymi 
kanałami telewizyjnymi bez zbędnych 
przewodów!

Energooszczędny ekran LED
Telewizory wykorzystujące najnowszą 
technologię podświetlenia LED są bardziej 
przyjazne dla środowiska, cechują się dłuższą 
żywotnością i o wiele niższym zużyciem energii 
niż telewizory plazmowe i tradycyjne 
telewizory LCD. Inaczej niż w przypadku 
matryc podświetlanych lampami CCFL, w 
procesie produkcyjnym telewizorów LED nie 
wykorzystuje się rtęci. Ponadto konstrukcje 
telewizorów firmy Philips są cały czas 
ulepszane, co skutkuje wzrostem wydajności 
materiałowej oraz zmniejszeniem zużycia 
energii bez konieczności rezygnowania z 
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear to komplet 
innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które 
cyfrowo regulują jego parametry w celu 
uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, 
koloru i ostrości. W rezultacie otrzymujemy 
wyjątkowo ostre obrazy z dowolnego źródła.
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Zalety
Telewizor LED
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C
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Dane techniczne
Telewizor LED
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych 
programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być 
obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane 
pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku 
niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana 
jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się 
z nadawcą.

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny (8 dni) nie jest dostępny we 
wszystkich krajach

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór 
mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. 
Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub 
jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa 
technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
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