
 

 

Philips 3000 series
LED TV s technologií 
Digital Crystal Clear

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

22PFL3206H
Ideální pro jakoukoli místnost

s moderním designem
Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou 
cenu. Tento LED televizor 22PFL3206 řady 3000 nabízí skvělý obraz, snadno použitelné 
digitální TV konektory a elegantní design.

Moderní design splyne s vybavením domova
• Mimořádně tenký a úzký televizor dokonale padne do kterékoli místnosti

Vždy jasný a živý LCD obraz
• Televizor HD Ready s technologií Digital Crystal Clear pro hloubku a čistý obraz
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• Mimořádné barvy pro zářivý přirozený obraz

Zážitek z autentického a čistého zvuku
• Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení
• Hladké připojení se 1 vstupem HDMI a připojením Easylink
• Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
• Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor
• Využijte možnost přehrávání fotografií a hudby prostřednictvím USB



 Clear Sound

Clear Sound je novátorská audio technologie, 
která významně zvyšuje srozumitelnost 
mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že 
uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co 
nejlépe vychutnáte.

1 vstup HDMI s funkcí EasyLink

Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním 
kabelem ze zařízení do televizoru a ušetří vás 
tak spousty dalších kabelů. Přenáší 
nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje 
nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky 
připojení Philips Easylink potřebujete 
k provádění operací s televizorem, DVD, 
přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či 
systémem domácího kina pouze jeden dálkový 
ovladač.

Vstup pro počítač (HDMI a VGA)
S využitím vstupu pro počítač lze 
prostřednictvím kabelu a převodníku HDMI-
DVI (digitální signál) nebo kabelu VGA 
(analogový signál) používat televizor jako 
počítačový monitor.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4
Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem 
digitálního kabelového i pozemního vysílání, 
aniž by byl třeba přídavný set top box. 
Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Technologie Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear je balíček obrazových 
inovací, které digitálně upravují a optimalizují 
kvalitu na optimální kontrast, barvu a úroveň 
ostrosti.Výsledkem je mimořádně čistý obraz 
z jakéhokoli zdroje.
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Přednosti
LED TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C
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Specifikace
LED TV
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích
* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 

energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle 
IEC62087 Ed 2.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
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