Sua real visão do mundo.

Matchline Flat TV 29”

29PT654A

A vida fica muito mais emocionante através de um Matchline Flat TV 29” PHILIPS.
Um TV criado para ampliar a linha Matchline Flat TV e para se integrar ao dia-a-dia
de quem procura sempre o melhor.
Sua tela totalmente plana e sua tecnologia digital exibem todas as cores e detalhes que uma imagem
pode oferecer, com perfeita definição, sem reflexos e distorções.
O som estéreo de altíssima qualidade do Matchline Flat TV 29” PHILIPS coloca você frente a frente
com a ação e seu design arrojado emoldura sua vida com muito estilo.
Esta é a sua nova visão do mundo.
E este é o poder da tecnologia PHILIPS.
O talento para transformar planos em realidade.

Rack opcional que valoriza
e complementa o design.
Estilo único para ambientes
exclusivos.

Matchline Flat TV 29”

29PT654A
Matchline Flat TV 29"
Tela totalmente plana
Imagens mais reais, com muito menos distorções e reflexos.
Conexões: entradas e saídas de áudio (estéreo) e vídeo, S-VHS
Conexões para Home Cinema e equipamentos de áudio e vídeo,
inclusive entrada Super-VHS.
Incredible Surround - Stereo/SAP - Subwoofer Bass Reflex
Proporciona a incrível experiência do Som Surround, Som estéreo/SAP
de alta qualidade, potência de áudio de 20 W RMS, subwoofer
“Bass Reflex”.
Closed Caption
Apresenta legendas quando estas estiverem disponíveis na fonte.
Útil no aprendizado de outros idiomas e para deficientes auditivos.
Localizador de controle remoto
O controle remoto emite sinais sonoros que facilitam sua localização.

Matchline Flat TV 29”

Matchline Flat TV 29"

29PT654A

Principais Recursos
• Sintonia total
181 canais - VHF/UHF e TV a Cabo
• Tubo de Imagem Real Flat Black Matrix
Esta tela totalmente plana proporciona uma imagem muito mais real,
sem distorções ou reflexos. Com revestimento anti-reflexo e a tecnologia
Black Matrix garante cores mais vivas e excelente contraste sob qualquer
condição de iluminação ambiente.
• Stereo/SAP
Reprodução estéreo de alta qualidade e SAP para ouvir som original
sem dublagens (quando disponível).
• Incredible Surround
Realça o som estéreo criando um ambiente surround. Efeito espacial
para sons mono.
• Subwoofer Bass Reflex
Realça os graves enriquecendo-os e acrescentando maior profundidade.
• Conexões
Entradas e saídas de áudio estéreo e vídeo, entrada S-VHS para conexão
a equipamentos de áudio e vídeo de alta resolução como o DVD.
• Closed Caption
Apresentação de legendas quando disponíveis na fonte de imagem.
• Smart Picture e Smart Sound
Ajustes prontos de imagem e som.

• Auto Switch Off
Desliga o TV 10 minutos após a emissora sair do ar.
• Mensagem na tela
Escreva sua mensagem na tela do TV (30 caracteres). A mensagem,
aparecerá na tela ao se ligar o TV.
• Relógio com bateria
Indica o horário na tela do TV, mantém o horário (bateria autorecarregável).
• Sleeptimer
Programa o TV para se desligar automaticamente em intervalo de
tempo entre 15 a 120 minutos.
• Timer/Autoliga
Liga automaticamente o TV no horário e canal desejados ou muda de
canal no horário determinado.

Dados Técnicos
(Sujeitos a alterações)

• Localizador de controle remoto
Emite sinais sonoros que facilitam sua localização.
• Controle remoto unificado TV/VCR
Controla o TV e ativa as principais funções do VCR Philips.
• Surf de canais
Facilita o "Zapping" de canais, retornando seqüentemente aos canais
da lista Surf (até 10 canais).
• A/C - Alternate Channel
Retorna ao último canal assistido.
• Nomear canais
Escreva ou escolha um nome na lista de canais.
• Dynamic Noise Reduction
Atenua os ruídos tornando a imagem mais límpida e nítida.
• Incredible Picture
Otimiza a imagem acrescentando maior vivacidade e melhor definição
a mesma.
• Autovolume
Suaviza as variações bruscas de volume
que ocorrem quando da mudança de canais e intervalos comerciais.

PAL-M / NTSC / PAL-N / PAL-BG (automático)
110/220V 50/60 Hz (automático)
105 W, stand-by menos de 10 W
29", Black Matrix Real Flat
68cm - diagonal visual aprox. - NBR 5258
Recepção de canais: VHF/UHF: 2 ao 69;TV a cabo: 1 ao 125
Seletor de canais: Digital, Sintetizado PLL
Conexões:
3 entradas de áudio estéreo e vídeo, saída de
áudio estéreo e vídeo, duas entradas S-VHS,
entrada para antena VHF/UHF e Cabo 75
ohms, saída para fone de ouvido
Saída de áudio:
20W RMS, 2 tweeters, 2 squeeters e
subwoofer, STEREO/SAP BTSC
Menu:
Português, Inglês e Espanhol
Dimensão aprox.
LxAxP:
79 x 76 x 50 cm
Peso aproximado: 46 kg
Acessórios
• Controle Remoto unificado TV/VCR Philips
• 3 pilhas "AA"
• Misturador VHF/UHF
• Adaptador 75/300 Ohms
ATENÇÃO: algumas funções necessitam que o televisor fique no modo stand-by ao ser desligado,
para isso, ligue e desligue o TV somente pelo controle remoto.
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• Seleção automática de canais
Sintoniza automaticamente os canais disponíveis em sua região "saltando"
os canais não disponíveis.

Sistema:
Alimentação:
Consumo aprox.:
Tubo de imagem:

Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que
acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem
prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
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