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Imagem/Visualização
• Rácio de aspecto: Panorâmico
• Luminosidade: 500 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 350:1
• Tamanho do ecrã na diagonal: 30 polegada / 76 

cm 
• Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix 

WXGA LCD
• Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, 

Varrimento Progressivo, Redução de movimento 
3/2 - 2/2, Filtro Comb 2D, Controlo Activo, 
Ajuste da Nitidez, Redução de Ruído Digital, 
Melhoramento da transição das cores, Supressão 
de Linha Distorcida, Melhoramento da Transição 
de Luminância

• Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-
reflexos

• Ângulo de visão (h / v): 170 / 170 grau
• Resolução do painel: 1280 x 768p
• Tempo de resposta (típico): 16 ms

Som
• Melhoramento do Som: Som Inteligente
• Sistema de som: Nicam Estéreo
• Potência Musical: 24 W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conveniência
• Facilidade de Instalação: Afinar Sintonia, 

Sintonização digital PLL, Nome do Programa
• Fácil de Utilizar: Visualização no ecrã, Nivelador 

Automático de Volume (AVL), Controlo Smart 
Picture, Controlo de Som Inteligente

• Tipo do telecomando: RC2886
• Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
• Telecomando: TV
• Ajustes de Formato do Ecrã: Formatação 

Automática, 7 Modos Panorâmicos
• Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas
• Relógio: Temporizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF

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

• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Número de canais predefinidos: 127
• Ecrã do Sintonizador: PLL

Conectividade
• Scart Ext 1: Entrada/saída CVBS, RGB, Áudio E/D
• Scart Ext 2: Entrada/saída CVBS, Y/C, Áudio E/D
• Outras ligações: Saída analógica áudio Esquerda/

Direita, Antena IEC75, Entrada VGA de 
PC+Entrada Áudio E/D

• Ligações Frontais/Laterais: Saída auscultador, 
Entrada S-video, Entrada CVBS, Entrada áudio

• Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, 
Conector RJ45

Corrente
• Consumo de energia: 186 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 4 W
• Corrente eléctrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5°C/+40°C

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 895x490x110
• Dimensões (com base) (A x P): 560 x 200 mm
• Peso do produto: 18 kg
• Peso incl. Embalagem: 23 kg
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 

952x668x238
• Cor do aro: Pérola Prateado

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Suporte para montagem na 

parede, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, 
Manual do Utilizador, Telecomando

Resolução Suportada do Ecrã

•

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60Hz
TV plano e profissional Digital Crystal Clear
30" LCD 

Especificações

Data de publicação  
2007-11-09

Versão: 10.0

12 NC: 8670 000 20848
EAN: 87 10895 82874 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
30HF

Produto

Wireless
Proporciona
todas as de
de um minu
entre televi
e os custos 

Mensagem
É apresenta
sempre que

Limitação
Esta funcio
volume do 
excessivos e

Bloqueio
Impede o a

Program
Perfeito par
informação
predefinido

Acesso se
Proporciona
instalação e
ou telecom

Caixa Sm
A caixa Sma
parte de trá
descodificad
com o telev
televisor tam
externos e a
sistemas in
Control (sup
interface Sm

Alimenta
A Alimentaç
funcioname
relógio e do
desligado.

Controlo
A interface 
todos os pr
Os protocol
descodificad
informática

Software
A arquitectu
televisor é à
tecnologias 
investiment

Digital C
Digital Crys
imagem qu
para adquir
como se as

Controlo
O Controlo 
que os mel
continuame
continuame
vezes por m
experiência
9442/12

s em de

 Smart Lo
 a capacida
finições de u
to. A funcio

sores e redu
de instalaçã

 de boa
da uma m
 o televisor

 de volum
nalidade pe
televisor, ev
 perturbaç

 dos cont
cesso não a

ação de c
a publicida
, uma vez q
 quando o t

guro aos
 acesso con
 configuraç

ando princip

artCard 
rtCard Xpr
s do televis
ores e plac

isor, adicion
bém pode

 set-top bo
teractivos, a
orta os pro
artPlug Co

ção adici
ão Adiciona
nto da Ran
 Despertad

 Serial Xp
de controlo 
incipais serv
os permitem
ores extern

s. Suporta o

 actualizá
ra de softw
 prova de f
e desenvolv
o.

rystal Cle
tal Clear é 
e ajusta e o
ir níveis de 
sistisse a im

 Activo
Activo (tecn
horamentos
nte feitos 6
nte a defin
inuto, o Ac

 de visualiz
ader™
de de copiar facilmente e sem fios 
m televisor para outro em menos 
nalidade garante uniformidade 
z de forma significativa o tempo 
o.

s-vindas
ensagem de boas-vindas no ecrã 
 é ligado.

e
rmite predefinir os limites de 
itando ajustes de volume 
ão dos seus vizinhos.

rolos frontais
utorizado a funções do televisor

anal ao ligar
de interna ou canais de 
ue permite mostrar um canal 
elevisor está ligado.

 menus
dicionado às definições de 
ão através de um código especial 
al

Xpress
ess opcional pode ser montada na 
or e permite a interacção dos 
as de aplicações de outras marcas 
ando-lhe novas funcionalidades. O 
 ser ligado a descodificadores 
xes dos principais fornecedores de 
través da interface Serial Xpress 
tocolos UART e RS232) e da 
ntrol.

onal (opc)
l (opcional) assegura o 

hura de expansão, do Visor do 
or quando o televisor está 

ress™
Serial Xpress™ é compatível com 
iços de entretenimento premium. 
 a ligação do televisor a 
os, set-top boxes e soluções 
s protocolos UART e RS232.

vel
are actualizável assegura que o 
uturo e compatível com novas 
imentos, protegendo o seu 

ar
um conjunto de inovações na 
ptimiza digitalmente a qualidade 
contraste, cor e nitidez óptimos. É 
agens cinematográficas e reais.

ologia Active Control) assegura 
 do ruído e nitidez são 
0 vezes por segundo. Ao ajustar 
ição de imagem mais de 3,000 
tive Control Plus garante que a 
ação é sempre a ideal.
staque

http://www.philips.com

