
eniş Ekran Real Flat Sistemi TV
G
oda içi interaktif uygulamalar için

Sistem SmartCard aralığı, yönetimde verimlilik ve konuklar için mükemmel kolaylıklar 

sağlar. Dahili uzatma yuvası, interaktif sistemlere yönelik genişleme olanağı tanır. 

Geleceğe yönelik ve dijital uygulamalar için hazırlanmıştır.

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu
• SmartCard 3v3 Genişleme Yuvası
• Smartplug RJ12 bağlantısı

Gelişmiş Otel Modu
• Ses Kontrolü Kilidi
• Uyandırma ve Mesaj Alarmı ile Dahili Saat Göstergesi
• Hızlı klonlama - Wireless Smart Loader™
• Harici Hoparlör Konektörü
• Ekranda karşılama mesajı
• Ön Kontrol Kilitleme
• Kanal Açma Programlaması
• Güvenlik Menüsü Erişimi
• ESP™ (Energy Savings Programmability - Enerji Tasarrufu Programlanabilirliği)
• Çok Dilli Teletext alımı

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler
Philips
profesyonel geniş ekran TV

28"
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Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
• Diagonal ekran boyutu: 28 inç / 70 cm
• Diagonal görünür ekran boyutu: 66 cm
• Görüntü ekranı tipi: Real Flat resim tüpü, 

BlackLine S resim tüpü
• Görüntü geliştirme: Keskinlik Ayarı, Tarama 

Filtresi
• Görüntü işleme: 50 Hz

Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2x5W
• Ses Sistemi: Nicam Stereo

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2

kolaylıklar
• Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar
• Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü Kumandası, 

Akıllı Ses Kumandası
• Uzaktan kumanda tipi: RC86702 (dahil değil)
• Teletekst: 10 Sayfa Akıllı Metin
• Ekran Format Ayarları: 4:3, Sürekli Zum, Altyazı 

ve Başlık Kaydırma, Altyazı Zumlama, Süper 
Zum, Geniş Ekran, 14:9 zum, 16:9 zum

• Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Saat

Tuner/Alma/Verme
• Tuner bantları: Hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF

• TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, 
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

• video oynatma: NTSC
• Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Kanal  Sayısı: 127

Bağlanabilirlik
• Ext 1 Skart: CVBS giriş/çıkış, RGB
• Ön / yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, 

Kulaklık çıkışı, S-video girişi
• Kulaklık: 3,5 mm
• Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 SmartPlug bağlantısı, 

SmartCard Genişletme Yuvası, Harici Hoparlör 
Bağlantısı

Güç
• Güç tüketimi: 77 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: 4W
• Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
• Kapalı Modu: 2,5 W

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 38 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 44 kg
• Renkli kabin: Gümüş
• Kutu boyutları (G x Y x D): 

884 x 662 x 660 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 766 x 501 x 487 mm
•
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martCard 3v3 Genişleme Yuvası
EM veya 3. parti çözücü ve kumandaların, özel 

asarlanmış komponent entegrasyonu için televizyon 
çine kurulmasına izin verir. Harici set üstü çözücü, 
umanda veya veri terminali gereksinimlerini ortadan 
aldırır. Daha üstün kontrol uygulamaları için sistem 
ntegrasyonu sağlar. Gelecek sürümler için 
enişletilebilirlik olanağı sunar. Dijital uygulamalara 
azırlanmıştır.

martplug RJ12 bağlantısı
martplug RJ12 bağlantısı OEM ya da farklı dekoder ve 
umandalarının TV ile arayüz oluşturabilmelerine 
lanak sağlar.

es Kontrolü Kilidi
u özellik TV'nin ses yüksekliği aralığını önceden 
elirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların 
ahatsız edilmesini engeller.

ahili Saat Göstergesi
ynı zamanda bir uyandırma alarmı olan dahili saat 
östergesi, odada fazladan kablo ve bağlantılar yaparak 
k bir saat yerleştirme gereksinimini ortadan kaldırır. 
isafir konforunu arttırmak amacıyla Teletext, 

eçilebilir ekran parlaklığı ve uyandırma alarmı seviyesi 
zerinden otomatik zaman senkronizasyonu.

ireless Smart Loader™
üm programlama ayarlarının bir TV setinden diğerine 
olayca ve kablosuz olarak, bir dakikadan daha kısa bir 
üre içinde kopyalanabilmesini sağlar. Bu özellik TV 
etleri arasında tek biçimliliği gerçekleştirirken kurulum 
aman ve maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlar.

arici Hoparlör Konektörü
arici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) 
urulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, 
arici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları 
rtadan kaldırır

arşılama Mesajı
V setinin her açılışında ekranda beliren karşılama 
esajı

n Kontrol Kilitleme
V fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

anal Açma Programlaması
V setinin,  açıldığında belli bir kanaldan açılmasını 
ağlar. Ev içi reklam veya bilgi kanalları için ideal.

üvenlik Menüsü Erişimi
zel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden 

esisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim 
ağlar

SP™
u özellik ayar menüsünde seçilebilir. Enerji tasarrufu 
ağlamak ve uzatılmış kullanım ömrü sağlamak üzere 
elli bir kullanım süresi sonunda TV otomatik olarak 
apatılabilir. Bu süre 0 - 99 saat arasında seçilebilir.

ok Dilli Teletext
ullanıcıların teletext karakteri desteği ile tercih ettikleri 
ili seçmelerini sağlar

cavem
arama hızı modülasyonu (Scan velocity modulation), 

daha geliştirilmiş bir keskinlik ve kontrast sahibi, daha 
ince bir şekilde işlenmiş bir resim elde etmek için 
elektron ışınının hızını değiştirir.

2D Combfilter (tarama filtresi)
D comb (tarama) filtresi, resim çözünürlüğünü 
rttırmak ve aynı zamanada distorsiyonu en aza 

ndirmek üzere ikisini ayrı olarak işlemek için video 
inyallerindeki renk (chrominance) ve parlaklık 
luminance) bilgilerini ayırır.
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