
 

 

„Philips“ 4000 series
Itin plonas „Full HD“ LED 
televizorius su „Digital 
Crystal Clear“

55 cm (22 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C

22PFT4031

It
su
Sti
na
in plonas „Full HD“ LED televizorius
 „Digital Crystal Clear“
lingas „Philips“ 4000 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose 
muose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HEVC vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.

Elegantiškai pateiktos esminės funkcijos
• Itin plonas juodas mentės formos stovas
• Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Aistra vaizdo kokybei
• Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku vaizdu

Visada ryškus ir aiškus vaizdas
• „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
• „Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą
• „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku
• USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
• Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių



 Itin plona „Ultra Slim“ konstrukcija

Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. 
Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. 
Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys 
patraukia dėmesį ir suteikia interjerui 
rafinuotumo.

Juodas mentės formos stovas
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ 
sukurtas juodas mentės formos stovas 
papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona 
konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus 
stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis 
įrenginys gali tiek daug.

„Digital Crystal Clear“ sistema
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ 
sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais 
vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte 

mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su 
svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, 
spalvomis ir ryškumu.

„Full HD“ LED TV
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai 
HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite 
daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, 
neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas 
spalvas.

Picture Performance Index

„Picture Performance Index“ suderina 
„Philips“ ekrano technologijas ir pažangius 
vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų 
ištobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir 
spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, 
visada galėsite mėgautis aiškiu vaizdu, 
detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta 

spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, 
natūraliais odos atspalviais.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB 
atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 
grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie 
televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės 
nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, 
naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu 
iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir 
vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą 
signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas 
aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips 
EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo 
pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų 
televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, 
televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro 
sistemoje.

HEVC palaikymas HD transliacijoms
Pritaikius naują HEVC standartą galima 
mėgautis kokybiškomis didelės raiškos 
transliacijomis.
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Ypatybės
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
55 cm (22 in) „Full HD“ LED TV, DVB-T/T2/C



• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, informacija
•

Vaizdas / ekranas
• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 22 in / 55 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Digital Crystal Clear“ sistema

Išmanioji sąveika
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
• Elektroninis programų gidas*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas
• Ekrano formato nustatymai: Automatinis 

padidinimas, „Superzoom“, Filmo padidinimas 16:9, 
Didelis mastelis, 4:3, 16:9

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 6W
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 

garsas, Automatinis garso išlyginimas, Žemųjų 
dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 2
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus CI+“, 

Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso įvestis 
(DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Antena 
IEC75

• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 
valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)

• Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

WMA v2 iki v9,2
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, 

PNG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Maitinimas
• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 21 W
• Metinis energijos suvartojimas: 31 kW·h
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

Matmenys
• TV stovo pločio matmuo: 447,6 mm
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

600 x 390 x 100 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

512,3 x 308 x 45,7 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

512,3 x 315,9 x 112 mm
• Gaminio svoris: 2,56 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 2,59 kg
• Svoris su pakuote: 3,8 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 75 x 75 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos 
pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė 
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Specifikacijos
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
55 cm (22 in) „Full HD“ LED TV, DVB-T/T2/C

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

http://www.philips.com

