
 

 

Philips 5800 series
Ultratyndt Full HD LED 
Smart-TV

60 cm (24")
500 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
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d farvestrålende indhold hvor som helst med Full HD Smart TV, der har lyden i fokus. 
el Plus HD giver et skarpt billede fra enhver kilde. Bluetooth-højttaleren på 16 W 
erer klar lyd på trods af sin størrelse. Der er tale om et bærbart TV til musikelskere.

Bygget til den kræsne forbruger.
• Skinnende hvid ramme og flot lydbjælke i bunden.
• Robust transportabel, når pladsen er i højsædet.
• Lydbjælkegitteret i bunden med kvadratstof i topkvalitet.

Strålende farver. Overraskende dybde.
• Full HD LED-TV. Krystalklar opløsning.
• Pixel Plus HD. Skarpe billeder, uanset kilde.
• Micro Dimming Pro. Intelligent kontrast giver dynamiske scener.

SAPHI:intuitiv funktion til valg af appindhold
• Philips App Gallery. Få adgang til YouTube, Netflix og meget mere.
• SAPHI. Den smarte måde at se TV på.

Lyd. Designet.
• Alt-i-én-lydløsning. Fantastisk klarhed. Kraftfuld bas.
• Bluetooth-kompatibel. Bring disse afspilningslister til live.



 Moderne hvidt design
Vi ved, at du kunne tænke dig et lille TV, der 
både ser godt ud og fungerer godt. Derfor har 
vores designteam kombineret en elegant 
ramme med en raffineret finish i hvid og 
højglans for at skabe et friskt og moderne 
design, der pynter i ethvert rum.

Bærbart design
Elegant, kompakt, let og bærbar. Den lille TV-
skærm lader dig følge med i dine 
yndlingsprogrammer, uanset hvor du er, om 
det er i køkkenet, eller når du er på camping 
med din familie. Dette bærbare TV holder dig 
opdateret med nyhederne samt de seneste 
resultater fra din yndlingssportsgren. Det er 
designet til at være dér, hvor man har det sjovt!

Lydbjælke
Aldrig har et lille TV lydt så godt. Hør alle 
detaljer med perfekt klarhed og fyldig, kraftfuld 
bas. Flere drivere til mellemtoner, høje og dybe 
toner leverer uovertruffen lydkvalitet for at 
gøre dine film, serier, spil og musik levende. 
Desuden gør trådløs Bluetooth-tilslutning det 
utrolig nemt at lytte til dine yndlingssange og 
afspilningslister i førsteklasses lyd.

Full HD LED-TV
Bring HD til det næste niveau med Full HD. 
Giver et skarpere billede med større lysstyrke, 
bedre kontrast og realistiske farver, din Full 
HD-skærm gør din TV-oplevelse endnu bedre.

Pixel Plus HD
Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer 
billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med 
smuk kontrast. Så uanset om du streamer 
online eller ser kabel-TV, vil du kunne nyde 
skarpere billeder med lysere hvide toner og 
dybere sorte.

SAPHI

SAPHI er et hurtigt, intuitivt operativsystem, 
der gør dit Philips Smart TV til en sand 
fornøjelse at bruge. Nyd en fantastisk 
billedkvalitet og adgang via en enkelt knap til en 
tydelig menu baseret på ikoner. Betjen TV'et 

uden besvær, og naviger hurtigt til populære 
Philips Smart TV-apps, herunder YouTube, 
Netflix m.m.

Philips App Gallery
Philips App Gallery er en omfattende samling af 
online apps, som du kan åbne, lige så snart dit 
Smart TV har oprettet forbindelse til 
internettet. Så nemt er det! Tænd blot for 
TV'et, opret forbindelse til internettet, og 
oplev en helt ny verden af underholdning 
online.

Alt-i-én-lydløsning
Aldrig har et lille TV lydt så godt. Hør alle 
detaljer med perfekt klarhed og fyldig, kraftfuld 
bas. Flere drivere til mellemtoner, høje og dybe 
toner leverer uovertruffen lydkvalitet for at 
gøre dine film, serier, spil og musik levende. 
Desuden gør trådløs Bluetooth-tilslutning det 
utrolig nemt at lytte til dine yndlingssange og 
afspilningslister i førsteklasses lyd.
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Vigtigste nyheder
Ultratyndt Full HD LED Smart-TV
60 cm (24") 500 Picture Performance Index, FHD, Pixel Plus HD



• Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, Bordstand
•

Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse ("): 24 tommer
• Billedforbedring: Pixel Plus HD
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 24 tommer / 60 cm 
• Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
• Billedformat: 4:3/16:9

Brugerinteraktion
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1000 siders hypertext
• Elektronisk programguide*: 8 dages elektronisk 

programguide
• Skærmformat-justeringer: Autozoom, 

SuperZoom, Filmudvidelse 16:9, Uskaleret, 16:9, 
4:3

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 16 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk lydstyrkejustering, Smart Sound
• Lydfunktioner: Triple ring-teknologi
• Højttalerkonfiguration: 2 x 4W mellem- og 

højfrekvenshøjttaler, 8W basenhed

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 2
• Antal USB-stik: 2
• Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), 

Digital lydudgang (optisk), Satellitstik, 
Hovedtelefonudgang, Ethernet-LAN RJ-45

• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-
through, System-lydkontrol, System-standby, 
Afspilning med ét tryk

• Antal komponenter i (YPbPr): 1

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

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

.SSA, .SUB, .TXT, .ASS
• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, 

WMA (v2 op til v9.2)
• Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T W
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
• Klasse for energimærke: A
• EU-energimærke - strøm: 23 W
• Årligt energiforbrug: 34 kW-timer
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Blyholdig: Ja*

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 602 x 498 x 197 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

547,9 x 325,8 x 34,1 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

547,9 x 396,5 x 146,7 mm
• Tv-stander, breddeafstand: 215,7 mm
• Produktvægt: 4,3 kg
• Produktvægt (+ stand): 4,3 kg
• Vægt inkl. emballage: 5,6 kg

Farve og finish
• Forsiden af TV'et: Hvid højglans

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA 

batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med 
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Specifikationer
Ultratyndt Full HD LED Smart-TV
60 cm (24") 500 Picture Performance Index, FHD, Pixel Plus HD

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 
operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 

hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

http://www.philips.com

