
 

 

Philips 5200 series
Digital Crystal Clear 
Özelliğine Sahip Full HD 
Ultra İnce LED TV

60 cm (24 inç)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
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yutu küçük; performansı büyük. Karşınızda Philips 5200 Serisi. Kablosuz bağlantı 
elliğine ve güçlü ses performansına sahip dahili Hepsi Bir Arada Ses Çözümü ile küçük 
evizyonlara olan bakış açınızı değiştirecek.

Yașantınıza uyum sağlayan esneklik
• Son derece kompakt Ses Çözümü ile mükemmel ses
• Șık beyaz rengi ile her odayı ferah, modern bir görünüme kavușturur
• Kompakt, tașınabilir TV: Eğlenceyi her yere götürün

Her seferinde net, canlı görüntü
• Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
• Görüntü Performansı İndeksi, tüm görüntüleme öğelerini geliștirir
• Digital Crystal Clear: paylașmak isteyeceğiniz hassaslık

İstediğiniz șekilde televizyon izleyin
• Dahili bağlantı için iki HDMI giriși ve Easylink
• Multimedya oynatımı için USB

Etkili hepsi bir arada Ses Çözümü
• Mükemmel netliğe sahip Hepsi Bir Arada Ses Çözümü



 Portatif Tasarım
Șık, kompakt ve hafif. Küçük ekran TV'nizle 
mutfakta sevdiğiniz programları izleyin, 
garajınızda çalıșırken son haberleri öğrenin ve 
mangal yaparken maç skorlarını takip edin. 
Böylesine tașınabilir bir TV'yle eğlenceyi her 
yere götürebilirsiniz.

Modern beyaz tasarım
Performansı kadar görüntüsü de harika olan 
küçük ekranlı bir TV istediğinizi biliyoruz. Bu 
nedenle, tasarım ekibimiz șık görünümlü beyaz 
çerçeveyi metal kenarlarla bir araya getirerek 
her odaya uyum sağlayan ferah ve modern bir 
tasarım olușturdu.

Hepsi Bir Arada Ses Çözümü
Karșınızda küçük ekranların yeni en büyük 
özelliği. Philips Hepsi Bir Arada Ses Çözümü, 
zekice tasarlanmıș bir televizyon standı görevi 
de gören güçlü bir dahili hoparlördür. Filmlere 
hayat veren, oyunları bașka bir seviyeye tașıyan, 
müziğin tadını çıkarmanızı sağlayan 
hoparlörlerin mükemmel bir birleșimidir. 
Kablosuz bağlantı sayesinde zahmetsizce ve 
mükemmel ses kalitesiyle istediğiniz müziği 
istediğiniz zaman çalabilirsiniz. Beyaz ve gümüș 
rengi kumașların birleșimi sayesinde her odada 
mükemmel görünür.

Digital Crystal Clear
Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde 
etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini 
olușturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, 
haberleri izlerken veya birkaç arkadașınızla TV 
seyrederken optimum kontrastın, rengin ve 
netliğin keyfini çıkarın.

Full HD LED TV
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan 
HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. 
Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, 
yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi 
renkler gerekir.

Görüntü Performansı İndeksi
Görüntü Performansı İndeksi; netlik, hareket, 
kontrast ve renk gibi algılama öğelerini 
geliștirmek için Philips ekran teknolojisi ile 
gelișmiș görüntü ișleme motorlarını bir araya 
getiriyor. Kaynak ne olursa olsun her zaman 
inanılmaz ayrıntılar, derinlik, en koyu siyahlar, 
en parlak beyazlar ve en canlı, göz alıcı 
renklerin yanı sıra doğal ve gerçekçi cilt tonları 
sunan olağanüstü netlikteki görüntülerin keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Easylink ile iki HDMI giriși
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de 
ses sinyallerini tașıyan tek bir HDMI kablosuyla 
kablo karmașasından kurtulun. Sıkıștırılmamıș 
sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en 
yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile 
birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev 
sinema sisteminde çoğu ișlemi gerçekleștirmek 
için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya 
ihtiyacınız olur.

USB (fotoğraflar, müzik, video)
Eğlenceyi paylașın. USB hafıza kartı, dijital 
kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya 
cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna 
bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin 
keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla 
çıkarın.

Hepsi Bir Arada Ses Çözümü
Küçük bir televizyondan hiç bu kadar güzel bir 
ses çıkmamıștı. Her ayrıntıyı mükemmel netlik 
ve zengin, güçlü baslarla duyun. Çoklu orta, 
yüksek ve düșük sürücüler muhteșem ses 
kalitesiyle filmlerinize, dizilerinize, oyunlarınıza 
ve müziklerinize hayat verir. Dahası, kablosuz 
Bluetooth bağlantısı sayesinde sevdiğiniz 
șarkıları ve çalma listelerini birinci sınıf ses 
kalitesinde dinlemek son derece kolaydır.
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Özellikler
Full HD Ultra İnce LED TV
60 cm (24 inç) Full HD LED TV, DVB-T/C/S/S2



• Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, broșürü, Garanti Belgesi
•

Görüntü/Ekran
• Ekran: LED Full HD
• Diagonal ekran boyutu: 24 inç / 60 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• En-boy oranı: 4:3/16:9
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear

Akıllı Etkileșim
• Program: Pause TV, USB Kayıt*
• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 

yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim

• Sinyal gücü göstergesi
• Teletekst: 1000 sayfa Yardımlı Metin
• Elektronik Program Rehberi*: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi
• Ekran Format Ayarları: Otomatik zoom, 

Superzoom, 16:9 film genișletme, 
Ölçeklendirilmemiș, 4:3, 16:9

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 16W
• Ses Geliștirme: Incredible Surround, Clear Sound, 

Otomatik Ses Sabitleyicisi, Akıllı Ses
• Ses Özellikleri: Triple ring teknolojisi

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 2
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 1
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Dijital ses çıkıșı (optik), Ses giriși (VGA/
DVI), Kulaklık çıkıșı, Servis konektörü

• EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçiși, 
Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek 
dokunușla oynatma

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

.TXT, .ASS
• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA 

(v2 - v9.2 arası)
• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, 

PNG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-T/C/S/S2
• MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 23 W
• Yıllık enerji tüketimi: 24 kW·s
• Enerji Etiketi Sınıfı: A
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
• Kapalı modu güç tüketimi: 0,5 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama 

zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma 
(radyo için)

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 630 x 424 x 100 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 

547,9 x 410,05 x 129,1 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

547,9 x 410,05 x 129,1 mm
• Ürün ağırlığı: 4,35 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 4,35 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,9 kg

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x 

AAA Pil, Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı 
bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik 
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Teknik Özellikler
Full HD Ultra İnce LED TV
60 cm (24 inç) Full HD LED TV, DVB-T/C/S/S2

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre 
bağlıdır.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

http://www.philips.com

