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et zeer geavanceerde en toch gebruiksvriendelijke technologie

t dit HD-scherm met 1366 x 768p bent u altijd verzekerd van fantastisch beeld en 
luid. Wanneer u in alle eenvoud geniet van de hoge kwaliteit, weet u gewoon dat u de 
ste keuze hebt gemaakt met deze Flat TV van Philips.

Levendige en superscherpe beelden
• Digital Crystal Clear voor details, diepte en helderheid
• HD LCD-scherm met een resolutie van 1366 x 768p
• 28,9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden
• Active Control optimaliseert de beeldkwaliteit, ongeacht de bron

Vol en helder geluid
• Incredible Surround voor nog beter audioplezier
• 2 x 5 W RMS audiovermogen

Eenvoudig aansluiten en genieten
• Foto's en muziek weergeven via USB
• 1 HDMI-ingang met EasyLink voor een volledige HD-verbinding
• PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm
• Smart Picture en Smart Sound om TV-kijken te personaliseren

Klaar voor de toekomst.
• Geïntegreerde digitale tuner voor DVB-T-ontvangst



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear is een pakket 
beeldinnovaties waarmee de beeldkwaliteit 
digitaal wordt bewerkt en geoptimaliseerd. Dit 
zorgt voor een optimale kleur, scherpte en 
contrast. Alsof u in de bioscoop zit!

LCD-scherm, 1366 x 768p
Dit WXGA-scherm met de nieuwste LCD-
schermtechnologie biedt een HD-
breedbeeldresolutie van 1366 x 768p pixels en 
geeft trillingsvrije Progressive Scan-beelden 
met een optimale helderheid en verbluffende 
kleuren. De levendige en scherpe beelden 
staan garant voor comfortabel kijkplezier.

28,9 miljard kleuren
Levendige en natuurlijke beelden door de 
geavanceerde kleurverwerking. De 3 
kleurkanalen (RGB) zijn geoptimaliseerd voor 
een totale beeldverwerkingskracht van 28,9 
miljard kleuren. De geavanceerde algoritmes 
detecteren zelfs de subtielste tinten, ook van 
huid, zodat de best mogelijke kleur ontstaat.

Incredible Surround
Incredible Surround is een geluidstechnologie 
van Philips die het geluidsveld drastisch 

vergroot, waardoor u het geluid echt 
ondergaat. Incredible Surround werkt met 
geavanceerde elektronische faseverschuiving, 
waarmee het geluid links en rechts zo gemixt 
wordt dat de virtuele afstand tussen de twee 
luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere 
spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt 
voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met 
Incredible Surround ervaart u totale Surround 
met een dieper en breder geluid zonder het 
gebruik van extra luidsprekers.

USB voor het weergeven van foto's en 
muziek
Met de USB-aansluiting hebt u toegang tot 
JPEG-foto's en MP3-muziek op de meeste 
USB-sticks (apparaat uit USB-geheugenklasse). 
Steek de USB-stick in de aansluiting aan de 
zijkant van de TV en open de multimedia-
inhoud met de inhoudbrowser op het scherm. 
Zo kunt u uw foto's en muziek eenvoudig 
weergeven en delen.

1 HDMI-ingang met EasyLink
EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-
protocol volgens de industriestandaard voor 
het delen van functionaliteit tussen aangesloten 

apparaten en de TV. Dankzij EasyLink kunt u 
met slechts één afstandsbediening de 
belangrijkste functies van uw TV en de 
aangesloten apparaten bedienen. HDMI brengt 
een ongecomprimeerde, digitale RGB-
verbinding tot stand tussen de bron en het 
scherm, voor de ultieme beeldkwaliteit. Er 
wordt gebruikgemaakt van HDCP-
kopieerbeveiliging. Met 1 HDMI-ingang op de 
TV kunt u HD-bronnen aansluiten, zoals 
bijvoorbeeld een HD set-top box, een Blu-ray-
speler en een gameconsole of digitale 
camcorder.

PC-ingang (VGA)
Met de PC-ingang kunt u de TV met een VGA-
kabel aansluiten op een computer om beelden 
vanaf uw computer te tonen op het TV-
scherm.

Geïntegreerde digitale DVB-T-tuner
Met de geïntegreerde digitale DVB-T-tuner 
ontvangt u digitale terrestrial-TV zonder dat u 
hier een extra set-top box voor nodig hebt. 
Geniet van kwaliteits-TV zonder extra 
poespas.

Ecolabel van de EU
Het doel van Philips is om 
ecologisch verantwoorde 
producten te maken. Onze 
inspanningen zijn beloond 
met een Europees 

Ecolabel (bloem) op de meeste modellen 
dankzij de energiezuinigheid, het uiterst 
lage verbruik in stand-by (tot wel 50% 
lager dan vereist voor het Europese 
Ecolabel), de afwezigheid van gevaarlijke 
stoffen (zoals lood) en een ontwerp dat 
recyclen eenvoudiger maakt.
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Kenmerken
LCD-TV met Digital Crystal Clear
56 cm (22") HD Ready digitale TV

28.9 billion colours
with
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Specificaties
LCD-TV met Digital Crystal Clear
56 cm (22") HD Ready digitale TV
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