
 

 

Philips 3000 series
TV cu LED-uri cu 
tehnologia Digital Crystal 
Clear

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

22PFL3206H
Ideal pentru orice încăpere

cu un design modern
Philips vă permite să vă bucuraţi de o performanţă extraordinară de televiziune pentru un preţ 
corect, acum şi în viitor. Acest televizor cu LED-uri 22PFL3206 seria 3000 oferă imagini 
excelente cu conectoare digitale de televizor uşor de utilizat şi un design TV autentic.

Design modern pentru a se potrivi decorului căminului dvs.
• Televizor ultrasubţire și suplu pentru integrare perfectă în orice încăpere

O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată
• Televizor HD Ready cu Digital Crystal Clear pentru adâncime și claritate
• Imagini LED excepţionale cu un consum redus de energie
• Culori extreme pentru imagini naturale strălucitoare

Sunet clar și autentic
• Auziţi fiecare cuvânt cu Clear Sound

Conectivitate digitală completă ușor de realizat
• Conectivitate perfectă cu 1 intrare HDMI și Easylink
• Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepţie HD, fără set top box
• Intrarea PC vă permite să folosiţi televizorul și ca monitor PC
• Bucuraţi-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB



 Sunet clar

Clear Sound este o tehnologie audio 
inovatoare care crește semnificativ claritatea 
vocii, indiferent dacă este vorba de dialog sau 
muzică. Asigură audiţia fiecărui cuvânt, astfel 
încât să vă puteţi bucura la maxim de ceea ce 
vizionaţi.

1 intrare HDMI cu EasyLink

HDMI este un cablu unic care este adecvat atât 
pentru semnale de imagine, cât și pentru 
semnale audio de la dispozitivele dvs. la 
televizor, scăpându-vă de „păienjenișul” de 
cabluri. Acesta transmite semnale 
necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte 
bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips 
Easylink, nu aveţi nevoie decât de o 
telecomandă pentru a efectua majoritatea 
operaţiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set 
top box sau sistemul home theatre.

Intrare PC (HDMI și VGA)
Intrarea PC vă permite să utilizaţi televizorul ca 
monitor pentru PC printr-un cablu/convertor 
HDMI-DVI (pentru semnale digitale) sau 
printr-un cablu VGA (pentru semnalele 
analogice).

Tuner DVB MPEG-4 integrat
Tunerul digital integrat vă permite să 
recepţionaţi transmisii TV digitale terestre și 
prin cablu fără a avea nevoie de un set top box 
suplimentar. Bucuraţi-vă de transmisii TV de 
calitate fără "păienjeniș" de cabluri.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear este un pachet de inovaţii 
imagine care reglează digital și optimizează 
calitatea imaginii pentru a realiza niveluri 
optime de contrast, culoare și claritate. 
Rezultatul este o imagine extrem de clară 
indiferent de sursă.
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Repere
Televizor LED
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C
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Specificaţii
Televizor LED
56 cm (22") HD Ready, DVB-T/C

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă 
actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de 
asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă 
operatorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate ţările
* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 

pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform 
IEC62087 Ed 2.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
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