
 

 

Philips 3000 series
LED-TV med Digital 
Crystal Clear

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

22PFL3206H
Passar i alla rum

med modern design
Med Philips får du fantastiska prestanda till rätt pris både idag och imorgon. LED-TV:n 
22PFL3206 i 3000-serien erbjuder fantastiska bilder med lättanvända digitala TV-
anslutningar och äkta TV-design.

Modern design som passar din heminredning
• Ultratunn TV som passar perfekt i alla rum

En alltid lika skarp och levande LCD-bild
• HD Ready med Digital Crystal Clear för djup och klarhet
• Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
• Extrema färger för strålande naturliga bilder

Autentisk och klar ljudupplevelse
• Missa inte ett ord med Clear Sound

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt
• Anslut enkelt med 1 HDMI-ingång och EasyLink
• Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox
• Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm
• Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB



 Clear Sound

Clear Sound är en innovativ ljudteknik som 
förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, 
både för tal och sång. Det gör att du kan höra 
varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du 
tittar på.

1 HDMI-ingång med EasyLink

HDMI är en enda kabel för överföring av både 
bild- och ljudsignaler från dina enheter till din 
TV. Du slipper trassel med många olika kablar. 
Den överför okomprimerade signaler och ger 
bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. 
Tillsammans med Philips Easylink behöver du 
bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan 
alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, 
digitaldekoder eller hemmabiosystem.

PC ingång (HDMI och VGA)
Med PC-ingång kan du använda din TV som 
datorskärm med hjälp av antingen en HDMI-
DVI-kabel/konverterare (för digitala signaler) 
eller en VGA-kabel (för analoga signaler).

Integrerad DVB-mottagare MPEG-4
Med den integrerade digitalmottagaren kan du 
titta på digital kabel-TV och marksänd digital-
TV utan någon extra digitaldekoder. Titta på 
kvalitets-TV utan trassel.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear är ett paket med 
bildförbättringar som digitalt justerar och 
optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga 
kontrast, färger och skärpa. Resultatet är 
otroligt klara bilder oavsett källa.
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Funktioner
LED-TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C
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Specifikationer
LED-TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig 
i alla länder

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 

där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
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