
 

 

Philips 5000 series
Slim LED TV Digital 
Crystal Clear rendszerrel

61 cm-es (24"-es)
LED TV
DVB-T/C

24PHH5219
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táblagépekhez hasonlóan kis méretű, fehér Philips 5210-es sorozatú LED TV alumínium 
ntött képkeret-állvánnyal rendelkezik, amely szép és intelligens élményt nyújt, és Ön 
ömmel fogja szobáról szobára vinni.

Olyan rugalmas, mint Ön
• Az elegáns fehér szín friss, modern külsőt kölcsönöz minden szobának
• A dönthető alumínium állvány eleganciát és hordozhatóságot kölcsönöz a TV-nek
• Karcsú méretek egészítik ki a lakás belső terét

Nézze bárhol - gyönyörűen
• Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani
• LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
• 100 Hz-es PMR a folyamatos mozgóképekért

Tévénézés, ahogy Önnek megfelel
• Egy HDMI bemenet és easy link funkció az integrált csatlakoztathatóságért
• USB a multimédia-lejátszáshoz
• A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja



 Modern fehér kialakítás
Mivel tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan 
TV-t szeretne, amelynek kinézete épp oly 
nagyszerű, mint a teljesítménye, a 
formatervező csapatunk a finom fehér színű 
elegáns keretet és a fémborítást párosította a 
friss, modern küllem kialakításához, amely 
bármilyen helyiséghez nagyszerűen illeszkedik.

Összecsukható alumínium állvány
A kisképernyős TV előnye a hordozhatóság. 
De miért áldozná fel az eleganciát a funkcióért? 
Képkerethez hasonló kialakításának 
köszönhetően a kinyitott elegáns állvány 
megfelel egy bútorhoz, behúzva pedig a 
készülék falra függeszthető.

Karcsú vonalvezetés
A Philips Slim karcsú vonalvezetésű TV-
készüléke sima, kifinomult méretekkel 
rendelkezik. Végül is, miért ne lehetne a TV-je 
épp olyan szép, mint amilyen praktikus?

Digital Crystal Clear
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear 
rendszer bármilyen forrásból származó képet 
természetesen jelenít meg. Ha elmerül 
kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy 
áthívja barátait egy videó megtekintésére, 
minden műsort optimális kontrasztban, 
színben és élességben élvezhet.

LED TV
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony 
fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen 
kontrasztú és élénk színű, gyönyörű 
kontúrokat.

100 Hz-es Perfect Motion Rate
Semmi sem múlhatja felül a játék, a nagy 
sebességű sportesemények vagy az akciófilmek 
által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért 
tartalmazza a Philips TV a 100 Hz-es Perfect 
Motion Rate funkciót, melynek köszönhetően 
Ön élvezheti az akadozásmentes mozgóképet. 
Annak ellenére, hogy az Ön pulzusa ugrálni fog, 
az Ön által nézett kép soha.

Egy HDMI bemenet EasyLink funkcióval
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és 
hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a 
készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen 
jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja 
a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink 
használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a 
beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer 
legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel 
működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB 
memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy 
más multimédiás eszközt a TV-készüléken 
található USB portra, és élvezze a fényképeket, 
videókat és zenefájlokat a könnyen 
használható, képernyőn megjelenő 
tartalomböngészővel.

PC-bemenet (VGA)
Használja TV-jét monitorként. Csak 
csatlakoztasson egy VGA kábelt, és máris 
működik.
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Fénypontok
Slim LED TV
61 cm-es (24"-es) LED TV, DVB-T/C



Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 brosúra, Garancialevél
•

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED HD TV
• Átlós képernyőméret: 24 hüvelyk / 61 cm 
• Panel felbontása: 1366 x 768p
• Képformátum: 4:3/16:9
• Fényerő: 350 cd/m²
• Képjavítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect 

Motion Rate

Intelligens interakció
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware

• Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás - 
Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális 
- Elcsúsztatás, Megnyújtás, Nagyítás, Pont: pont

• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
• Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet*

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
• Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, 

Javított mélyhangzás, Automatikus hangerőszint-
kiegyenlítés

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 1
• Egyéb csatlakozások: CI+1.3 tanúsítvány, Antenna 

IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális 
audiokimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, 
Szervizcsatlakozó, Audiobemenet (VGA/DVI), 
VGA PC-bemenet

• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 
Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, 
Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips)*, Pixel 
Plus kapcsolódás (Philips)*, Lejátszás egy 
gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
• Feliratformátumok támogatása: .AAS, .SMI, .SRT, 

.SSA, .SUB, .TXT
• Zenelejátszási formátumok: AAC, AMR, LPCM, 

M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (2––9.2 verzió)
• Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, 

PNG, PNS

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/C
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 23 W
• Éves energiafogyasztás: 34 kWh
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása 
(rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
• Energiacímke-osztály: A

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

610 x 432 x 114 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

552 x 332 x 55 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

552 x 339 x 122 mm
• Termék tömege: 3,3 kg
• Termék tömege (+állvány): 3,6 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,8 kg
• Kompatibilis fali tartó: 75 x 75 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Dönthető 

alumínium állvány, Hálózati tápkábel, Gyors 
üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági 
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Műszaki adatok
Slim LED TV
61 cm-es (24"-es) LED TV, DVB-T/C

* A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához 
szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további 
tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV 
weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 
digitális televíziós műsorszórás vételére.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

http://www.philips.com

