
 

 

Philips DesignLine Tilt
Televisor LED com Digital 
Crystal Clear

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

22PDL4906H
Ideal para qualquer divisão

Com desempenho de imagem LED realista
Experimente filmes, desportos ou jogos com imagens LED brilhantes com este televisor LED 
HD Ready de 56 cm (22") da Philips. Com a qualidade de imagem e som da Philips e o seu 
design sofisticado, este televisor adaptar-se-á na perfeição a qualquer divisão de sua casa.

Design moderno que combina com a sua decoração interior
• Televisor fino e esguio para uma adaptação perfeita a qualquer divisão

Uma imagem de LCD sempre nítida e viva
• HD Ready com Digital Crystal Clear para profundidade e clareza
• Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
• Contraste dinâmico de 150.000:1 para detalhes a preto ricos e incríveis

Experiência sonora autêntica e nítida
• Ouça cada palavra com o Clear Sound

Conectividade digital total simplificada
• Conectividade perfeita com 2 entradas HDMI e Easylink
• Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
• A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC

Mais ecologia, todos os dias
• Televisores LED com uma eficácia energética até 40% superior aos televisores LCD 

convencionais



 TV ultra-fino
Televisor fino e esguio para uma adaptação 
perfeita a qualquer divisão

LED

A tecnologia de iluminação LED mais avançada 
deste televisor LED combina um design 
minimalista atractivo com uma qualidade de 
imagem deslumbrante e dispõe do menor 
consumo de energia da sua categoria. Além 
disso, a tecnologia de iluminação LED não 
inclui a utilização de materiais perigosos. 
Assim, com a retroiluminação LED pode 
desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, 
contraste e nitidez inacreditáveis e cores 
vibrantes.

Contraste dinâmico 150.000:1

Pretende um ecrã LCD plano com o maior 
contraste possível e as imagens mais vibrantes. 
Combinado a uma tecnologia de redução única 
do brilho e retro-iluminação, o processamento 
avançado de vídeo da Philips proporciona 
imagens vibrantes. O Contraste Dinâmico 

aumenta o contraste com um excelente nível 
de preto e uma apresentação exacta das cores 
e sombras negras – para uma imagem brilhante 
e autêntica de elevado contraste e cores 
vibrantes.

Som cristalino

O Clear Sound é uma tecnologia áudio 
inovadora que aumenta significativamente a 
compreensão das vozes, quer sejam faladas ou 
cantadas. Este garante que ouve cada palavra, 
para poder desfrutar ao máximo daquilo que 
está a ver.

2 entradas HDMI com Easylink

HDMI é um cabo único para transportar sinais 
de imagem e áudio dos seus dispositivos para o 
seu televisor, evitando confusões de cabos. 
Este transporta sinais não comprimidos, 
garantindo a mais elevada qualidade desde a 
fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips 
Easylink, necessita apenas de um telecomando 
para efectuar a maioria das operações no seu 

televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema 
de cinema em casa.

Entrada de PC (HDMI e VGA)
Com a entrada de PC pode utilizar o seu 
televisor como monitor para PC utilizando um 
cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais 
digitais) ou um cabo VGA (para sinais 
analógicos).

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado
O sintonizador digital integrado permite-lhe 
receber cabo digital e TV terrestre sem uma 
set top box adicional. Desfrute de TV de 
qualidade sem confusões de cabos.

LED economizador
Utilizando a tecnologia de retroiluminação de 
LED mais actual, os televisores 
retroiluminados por LEDs são uma escolha 
mais sustentável, com uma maior durabilidade 
e um menor consumo de energia do que os 
plasmas e televisores LCD convencionais. Ao 
contrário da retroiluminação por CCFL, o 
fabrico dos LED não requer a utilização de 
mercúrio. Para além disso, os designs dos 
televisores Philips foram melhorados 
continuamente proporcionando um aumento 
na eficácia de material e uma redução no 
consumo de energia, sem comprometer a 
segurança e o bem-estar.

Digital Crystal Clear
O Digital Crystal Clear é um conjunto de 
inovações de imagem que ajusta e optimiza 
digitalmente a qualidade da imagem para níveis 
de contraste, cor e nitidez perfeitos. O 
resultado consiste em imagens extremamente 
claras de qualquer fonte.
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Destaques
Televisor LED
56 cm (22") HD ready, DVB-T/C
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Especificações
Televisor LED
56 cm (22") HD ready, DVB-T/C

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal 
aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. 
Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site 
de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um 
acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador 
para mais informações.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países
* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de 

energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O 
consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor 
é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e 
componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de 
acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.
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