
 

 

Philips DesignLine Tilt
LED TV s technologií 
Digital Crystal Clear

66 cm (26")
HD Ready
DVB-T/C

26PDL4906H
Ideální pro jakoukoli místnost

S realistickým obrazovým výkonem LED
Vychutnejte si filmy, sport nebo hry díky dokonalému LED obrazu na HD Ready LED 
televizoru Philips 66 cm (26"). Díky kvalitě obrazu a zvuku Philips a sofistikovanému 
designu je tento televizor tou pravou volbou pro jakoukoli místnost v domě.

Moderní design splyne s vybavením domova
• Mimořádně tenký a úzký televizor dokonale padne do kterékoli místnosti

Vždy jasný a živý LCD obraz
• Televizor HD Ready s technologií Digital Crystal Clear pro hloubku a čistý obraz
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• Dynamický kontrast 150 000:1 pro neuvěřitelné bohaté detaily černé

Zážitek z autentického a čistého zvuku
• Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení
• Hladké připojení se 2 vstupy HDMI a připojením Easylink
• Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
• Vstup pro počítač umožňuje používat televizor rovněž jako počítačový monitor

Zelenější každý den
• LED televizory jsou až o 40 % energeticky úspornější než běžné LCD televizory



 Mimořádně tenký a úzký televizor
Mimořádně tenký a úzký televizor dokonale 
padne do kterékoli místnosti

LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED 
v tomto televizoru kombinuje atraktivní 
minimalistický design s úžasnou kvalitou 
obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve 
své kategorii. Navíc světelná technologie LED 
neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky 
podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou 
spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný 
kontrast a ostrost i živé barvy.

Dynamický kontrast 150 000:1

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším 
kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý 
obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování 
vysokopásmového videa od společnosti Philips 
v kombinaci s jedinečným extrémním 
tlumením a technologií pro zvýraznění 

podsvícení. Dynamický kontrast zvyšuje 
kontrast s vynikající úrovní černé a přesným 
ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý 
obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými 
barvami.

Clear Sound

Clear Sound je novátorská audio technologie, 
která významně zvyšuje srozumitelnost 
mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že 
uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co 
nejlépe vychutnáte.

2 vstupy HDMI s funkcí EasyLink

Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním 
kabelem ze zařízení do televizoru, takže se 
vyhnete změti kabelů. Přenáší 
nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje 
nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky 
připojení Philips Easylink potřebujete 
k provádění operací s televizorem, 

přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-
top boxem či systémem domácího kina pouze 
jeden dálkový ovladač.

Vstup pro počítač (HDMI a VGA)
S využitím vstupu pro počítač lze 
prostřednictvím kabelu a převodníku HDMI-
DVI (digitální signál) nebo kabelu VGA 
(analogový signál) používat televizor jako 
počítačový monitor.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4
Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem 
digitálního kabelového i pozemního vysílání, 
aniž by byl třeba přídavný set top box. 
Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Energeticky úsporné LED
Díky použití nejnovější technologie podsvícení 
LED představují televizory LED volbu 
ohleduplnou k životnímu prostředí, přináší 
delší životnost a mnohem nižší spotřebu 
energie v porovnání s plazmovými televizory či 
běžnými televizory LCD. Narozdíl od 
podsvícení CCFL není při výrobě LED 
televizorů používána rtuť. Design televizorů 
Philips se neustále vyvíjí a zlepšuje, je lépe 
využíván a při výrobě byla snížena spotřeba 
energie, aniž by došlo k jakémukoli ovlivnění 
bezpečnosti či pohodlí.

Technologie Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear je balíček obrazových 
inovací, které digitálně upravují a optimalizují 
kvalitu na optimální kontrast, barvu a úroveň 
ostrosti.Výsledkem je mimořádně čistý obraz 
z jakéhokoli zdroje.
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Přednosti
LED TV
66 cm (26") HD Ready, DVB-T/C
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Specifikace
LED TV
66 cm (26") HD Ready, DVB-T/C

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích
* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 

energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
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