
 

 

Philips
Професионален LED LCD 
телевизор с Ambilight 
Spectra 2

32" Signature
LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL7406D
Осмелете се да бъдете различни!

с Ambilight в изключително тънка конструкция
Като картина на стената, изпитайте най-новото от изключително тънките телевизори на 
Philips. С комбинацията от превъзходно качество на светодиодния образ и потапящото 
въздействие на Ambilight ще сте сигурни, че вашите гости винаги ще са част от действието.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
• Поставка "2 в 1" за лесно използване като настолна поставка или като шарнирна конзола 
за стена

• Вграден свързващ панел
• Заключване на менюто за инсталиране
• Усъвършенстван ЕСП и списък с канали

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
• 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия
• Зеленият бутон позволява на гостите да спестяват още повече електроенергия
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 Ambilight Spectra 2

Добавете ново измерение към зрителното 
си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази 
патентована технология на Philips уголемява 
екрана, като излъчва отзад от двете страни 
светлина, която се проектира върху 
околната стена. Ambilight регулира 
автоматично цвета и яркостта на 
светлината, за да съответстват на картината 
на екрана. Благодарение на функцията за 
адаптиране към стена цветът на светлината 
е идеален, какъвто и да е цветът на стената 
ви.

Full HD светодиоден телевизор

Най-авангардната технология на 
светодиодна подсветка в този Full HD 
светодиоден телевизор съчетава красивата 
минималистична конструкция със 
зашеметяващо качество на картината и най-
ниското потребление на енергия в 
категорията. Освен това, тя не използва 
никакви опасни материали. Така със 
светодиодната подсветка се радвате на 
ниско потребление на енергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

400 Hz Perfect Motion Rate

400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава 
изключителна рязкост на движенията за 
още по-ясни и живи образи при бързи 
екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е 
качествен показател за зрителния ефект, 
който е съчетание от най-високата честота 
на обновяване на екрана, HD Natural Motion 
и уникалния алгоритъм за обработка - за 
несравнима рязкост на движенията.

Шарнирна поставка за телевизор "2 в 
1"
Тази революционна настолна поставка "2 в 
1" може да се използва и за лесно 
монтиране на телевизора на стена. 
Патентованата конструкция позволява цели 
4 положения за монтаж: шарнирна настолна 
поставка, шарнирна конзола за стена, 
ултраплоска конзола за стена и съвместима с 
VESA конзола за монтаж на стена. Лесното 
монтиране и интелигентното нивелиране 
позволяват да поставите телевизора в 
идеално хоризонтално положение.

Вграден свързващ панел
Вграденият свързващ панел позволява на 
вашите гости да свързват безпроблемно 
своите устройства към вашия телевизор, без 
да е необходим външен свързващ панел.

Зелен бутон
Със зеления бутон вашите гости могат да 
спестят още повече електроенергия, докато 
използват телевизора, като изберат по-
високо ниво на затъмняване или като 
изключат екрана, докато слушат радио. 
Един нов начин за намаляване на 
експлоатационните разходи на хотела, с 
пряко участие на гостите.

Ниско потребление на енергия
Телевизорите Philips са проектирани за 
минимизиране на мощността на 
потребление. Това не само намалява 
вредното въздействие върху околната 
среда, но и снижава експлоатационните 
разходи.

Заключване на менюто за инсталиране
Предотвратява неразрешения достъп до 
настройките за инсталиране и 
конфигуриране, за да се осигури 
максимално удобство за гостите и да се 
избегнат излишни усилия за 
препрограмиране.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.

Енергия
Вече много години Philips работи активно 
по въпроса за енергийната ефективност. В 
резултат от това повечето продукти Philips 
получиха зелен енергиен етикет. Колкото 
по-зелен е етикетът, толкова по-ниско е 
потреблението на енергия, по-малка е 
вашата сметка за електричество и по-слабо 
е влиянието върху околната среда.
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• Други връзки: Изход за слушалки, Антена IEC75, • Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
Картина/дисплей
• Максимален коефициент на осветеност: 65 %
• Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 81 см 
• Съотношение на размерите на картината: 
Широк екран

• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Яркост: 450 cd/m²
• Време на отговор (типично): 2 мс
• Подобрение на картината: Активен контрол + 
светлинен сензор, Цифрово шумопотискане, 
Подобрител на преходите в яркостта, 
Динамично подобрение на контраста, 100Hz 
Clear LCD, HD Natural Motion

• Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл: 176º (хор.) / 176º (верт.)
• Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-
битово RGB)

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
• Цифров телевизор: DVB-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4*, DVB-T2

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 12 W, Invisible 

Sound
• Звукова система: Моно, Стерео, Nicam Stereo
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Динамично подобрение на 
басите, Incredible Surround, Регулиране на 
високи и ниски честоти

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB, Вход за 

CVBS
• Предни/странични букси за свързване: USB, 

HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата, Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук

Общ интерфейс Plus (CI+), VGA вход за 
компютър + звуков вход L/R

• Повече възможности за свързване: Интерфейс 
Serial Xpress

• Извод Ext 2: YPbPr вход
• Брой HDMI връзки: 4

Удобство
• Лесно инсталиране: Име на програмата, 
Автоматично задаване на име на програма, 
Сортиране, Клониране на настройките на 
телевизора през USB, Заключване на менюто за 
инсталиране, Заключване на клавиатурата

• Лесна употреба: Smart Picture, Интелигентен 
звук, 1 списък с канали, аналогови/цифрови, 
Списък на програмите

• Комфорт: Функция Гост на хотел, Приветствие, 
Ограничаване на силата на звука

• Часовник: Таймер за заспиване
• Мултимедийна: USB с автоматично прекъсване
• Защита за деца: Заключване за 
деца+родителски контрол

• Телетекст: 1200 страници Hypertext
• Електронен справочник за програми: 
Електронен наръчник на програми за 8 дни, 
Now + Next EPG

• Настройки на формата на екрана: Разтегляне на 
екрана за филми 16:9, Широк екран, 
Суперувеличение

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Съветник за авт. надстройка на фърмуера, 
Фърмуер, надстройван през USB

Ambilight
• Функция за затъмняване: Ръчно и чрез 
светлинен сензор

• Система за осветяване Ambilight: LED широк 
цвят

Power
• Съдържание на олово: Да*
• Консумация на енергия годишно: 122,64 kWh
• Консумирана мощност в режим изключено: < 

0,01 W
• Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Консумирана мощност (типично): 71 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,15 W
Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

759 x 454 x 39,3 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

759 x 528 x 235 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

833 x 562 x 158 мм
• Тегло на изделието: 9,2 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 11,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 13 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 200 x 200 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Шарнирна стойка за маса, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Гаранционна карта

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за 
настройка 22AV8573/00

•
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* Обичайната консумирана мощност в режим включено е 
измерена според IEC62087 Ed 2.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

http://www.philips.com

