
 

 

Philips Rad malých 
čiernych LED TV
LCD TV s technológiou 
Digital Crystal Clear

22" (56 cm)
HD Ready (s podporou HD)
DVB-T

22PFL3405H
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verným podaním obrazu vďaka technológií LED
 už sledujete filmy, šport alebo hráte hry – tento HD Ready LED televízor vám vždy 
skytne kvalitný obraz. Tento televízor je vďaka kvalite značky Philips a sofistikovanému 
ajnu tou správnou voľbou pre ktorúkoľvek miestnosť vo vašej domácnosti

Vždy čistý a zreteľný obraz z LCD
• Digital Crystal Clear pre hĺbku a čistotu
• HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
• Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
• 28.9 miliardy farieb pre úžasný prirodzený obraz
• Dynamický kontrast 150 000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Bohatý a čistý zvuk.
• Incredible Surround pre pôsobivý zvuk

Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia
• Hladké pripojenie s 1 vstupom HDMI a Easylink
• Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
• PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor
• Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača

Deň za dňom ekologickejšie
• Úspora energie vďaka LED technológii



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, 
ktorý digitálne prispôsobuje a optimalizuje 
kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, 
farby a ostrosti. Výsledkom je mimoriadne 
čistý obraz z akéhokoľvek zdroja.

HD Ready (s podporou HD)

Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s 
vysokým rozlíšením a buďte kompletne 
pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV 
koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD 
Ready je ochranná známka, ktorá ponúka 
kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú 
technológiou progresívneho riadkovania. Je v 
súlade s prísnymi štandardmi vydanými 
organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz 
s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s 
vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym 
pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr 
a nekomprimovaným digitálnym pripojením 
DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže 
zobraziť signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 
a 60 Hz.

LED

Podsvietenie diódami LED je tá najmodernejšia 
dostupná technológia. V tomto televízore 
spája pútavý minimalistický dizajn s 
ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu 
všetkému aj najnižšou spotrebou energie 

v tejto kategórii. K ďalšej ekologickej výhode 
patrí to, že technológia podsvietenia LED 
neobsahuje nebezpečné látky. 
Vďaka podsvieteniu LED si môžete 
vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký 
jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť ako aj živé 
farby.

28,9 miliardy farieb
Živý a prirodzený obraz z najpokrokovejšieho 
spracovania farieb. 3 farebné kanály (RGB) sú 
optimalizované na dosiahnutie celkovo 28,9 
miliárd farieb. Zdokonalené algoritmy 
rozpoznávajú nepatrné farebné tiene a odtiene 
pokožky a ich spracovaním dodávajú obrazu tie 
najprirodzenejšie farby.

Incredible Surround
Pocíťte silu hudobného rytmu a ponorte sa do 
atmosféry filmov. Funkcia Incredible Surround 
vám umožní vychutnávať si úplný priestorový 
zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku. Vytvára 
jasné a priestorové zvukové spektrum, ktoré 
vynikajúco dopĺňa intenzívny divácky zážitok.

1 HDMI vstup s pripojením EasyLink

HDMI je jednoduchý kábel, ktorý prenáša 
obrazové aj zvukové signály zo zariadení do 
televízora, takže redukuje neporiadok 
v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, 
čím zaisťuje najvyššiu kvalitu od zdroja na 
obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink 
vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a 
môžete vykonávať väčšinu operácií na vašom 
televízore, DVD prehrávači, BluRay prehrávači, 
prijímači káblovej televízie alebo systéme 
domáceho kina. Vychutnajte si obraz a zvuk 
vysokej kvality bez neporiadku a spleti káblov.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám 
typu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uložených 
na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení 
pamäťovej triedy USB). Pripojte svoje 
zariadenie USB do konektora na boku 
televízora a získate prístup k fotografiám a 
hudobným súborom prostredníctvom 
jednoduchého prehľadávača obsahu 
zobrazeného priamo na obrazovke. Umožňuje 
tak jednoduché prezeranie a zdieľanie vašich 
fotografií a hudby.

PC vstup (VGA)
S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k 
počítaču pomocou kábla VGA a použiť ho ako 
PC monitor.

Eco Flower
V priebehu posledných 10 rokov sme sa 
usilovali o zníženie nášho vplyvu na 
životné prostredie a v tomto úsilí budeme 
aj naďalej pokračovať. Prostredníctvom 
našich ekologických výrobných postupov 
máme v úmysle vytvárať televízory značky 
Philips, ktoré sú ešte ekologickejšie a majú 
výrazne menší dopad na životné 
prostredie. Spoločnosť Philips získala 
ekologické označenie EU ECO (kvet) pre 
väčšinu svojich modelov práve vďaka 
vysokej energetickej účinnosti jej 
televízorov, ich mimoriadne nízkej 
spotrebe v pohotovostnom režime (až o 
50 % menej ako vyžaduje úroveň normy 
EU ECO), zastaveniu používania 
nebezpečných látok (napr. olova) a faktu, 
že spoločnosť Philips vyrába televízory, 
ktoré sa dajú ľahko recyklovať.
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Hlavné prvky
LCD TV
22" (56 cm) HD Ready (s podporou HD), DVB-T



• Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W, neviditeľný zvuk • Počet Scart konektorov: 1
Obraz/Displej
• Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
• Svetlosť: 300 cd/m²
• Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1
• Čas odozvy (typický): 6 ms
• Uhol zobrazenia: 170º (H) / 160º (V)
• Uhlopriečka: 22 palec / 56 cm 
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Zdokonalenie obrázkov: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, 
Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie 
prechodu farieb, Digital Crystal Clear, Digitálna 
redukcia šumu, Dynamické zdokonalenie 
kontrastu, Vylepšené prechody jasu, Progresívne 
riadkovanie, Nastavenie ostrosti, Automatická 
korekcia odtieňa pokožky, Spracovanie obrazu 
1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/
60 Hz

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Pomer maximálnej luminancie: 65 %
• Farebná skrinka: Predná strana v dekoratívnom 

odtieni Whiskey s vysokolesklou čiernou skrinkou

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové formáty

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1 280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
Cez vstup 
HDMI/DVI

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Zvuk

• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

• Zvukový systém: NICAM Stereo

Vybavenie a vlastnosti
• Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská 

kontrola
• Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Časovač budenia
• Zlepšenie pripojenia: Easy Link
• Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie 

programov, Automatická inštalácia kanálov, 
Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, 
Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Ponuka 
na obrazovke, Sprievodca nastavením, Bočné 
ovládanie

• elektronický sprievodca programom: Súčasné + 
ďalšie EPG, 8-dňový elektr. sprievodca 
programom*

• Diaľkové ovládanie: TV
• Typ diaľkového ovládača: RCPF01E09
• Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 

Automatický formát, Super zoom, Šírka filmu 14:9, 
Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Širokouhlá 
obrazovka

• Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový 

informačný riadok
• Multimédiá: USB prehliadač médií
• Smart mode (Inteligentný režim): Osobné, 

Výrazné, Prirodzené, Kino, Hra, Úspora energie, 
Štandardný, Movie (Film)

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: USB
• Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• Digitálny televízor: DVB-T MPEG4*
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF

Pripojiteľnosť
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
• Ext 2: Vstup YPbPr, Zvukový vstup Ľ/P
• HDMI 1: HDMI v1.3
• Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Zvukový 

vstup Ľ/P, Slúchadlový výstup, USB 2.0
• Iné pripojenia: Kompozitný video výstup (CVBS), 

PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Výstup S/PDIF 
(koaxiálny), Bežné rozhranie

• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 
dotykom, Easy Link, Systémové ovládanie zvuku, 
Pohotovostný režim systému

• Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
• Súhrn: 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Príkon
• Ekologické označenie: S certifikáciou ECO Label
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
• Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotreba energie (typická): 31 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W
• Ročná spotreba energie: 52,56 kW·h
• Prítomnosť olova: Áno*

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

526 x 343 x 49,4 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

526 x 369 x 149 mm
• Hmotnosť produktu: 4 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 4,2 kg
• Rozmery krabice (Š x V x H): 580 x 426 x 133 mm
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 75 x 75 

mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Podstavec na stôl, Sieťový 

napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky, Diaľkové 
ovládanie, Dve batérie AAA, Vyhlásenie o softvéri

•
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Technické údaje
LCD TV
22" (56 cm) HD Ready (s podporou HD), DVB-T

* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách
* DVB-T, podporované iba vo vybraných krajinách
* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného 

vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. 
Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke 
podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú 
podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho 
operátora.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy 
IEC62087 Ed 2.

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby 
energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch 
tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice 
RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

http://www.philips.com

