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Îndrăzniţi să fiţi diferit!

cu Ambilight într-un design ultrasubţire
Ca un tablou pe perete, experimentaţi tot ce e mai nou în televizoare ultrasubţiri de la 
Philips. Combinând performanţa puternică a imaginii cu LED-uri şi experienţa Ambilight, 
asiguraţi-vă că oaspeţii dvs. participă întotdeauna la acţiune.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Imagini LED excepţionale cu un contrast extraordinar
• Suport 2-în-1 pentru utilizare ușoară pe masă și ca suport de perete rotativ
• Panou de conectivitate integrat
• Blocarea meniului de instalare
• EPG și listă de canale avansate

Diferenţierea experienţei oaspeţilor
• Ambilight Spectra pe 2 laturi amplifică experienţa vizionării
• Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
• O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale

Viabil și sigur
• Consum redus de energie
• Butonul verde permite oaspeţilor să economisească chiar și mai multă energie
• Design ecologic și carcasă ignifugă



 Ambilight Spectra 2

Adăugaţi o nouă dimensiune experienţei dvs. 
de vizionare cu Ambilight Spectra 2. Această 
tehnologie brevetată de la Philips mărește 
ecranul proiectând pe peretele din spate un 
halo de lumină din ambele laterale ale părţii din 
spate a televizorului. Ambilight reglează 
automat culoarea și intensitatea luminii pentru 
a corespunde imaginii televizorului. Graţie 
funcţiei de adaptare la perete, culoarea luminii 
este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

Televizor LED Full HD

Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai 
avansată a acestui televizor LED Full HD 
combină un design minimalist, atractiv cu o 
calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai 
redus consum de energie din categoria sa. Pe 
deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri 
nu conţine materiale periculoase. Astfel, prin 
iluminarea din spate cu LED puteţi să vă 
bucuraţi de un consum redus de energie, o 
luminozitate ridicată, contrast și claritate 
incredibile și culori vii.

Perfect Motion Rate 400Hz

Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite 
reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, 
producând imagini clare și vibrante în filmele cu 
acţiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă 
vizual efectul combinat al celei mai rapide rate 
de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o 
formulă unică de procesare, pentru o claritate 
de neegalat a mișcării.

Suport rotativ 2-în-1
Suportul revoluţionar 2 în 1 pentru utilizare pe 
masă poate fi folosit și pentru montarea ușoară 
pe perete a televizorului dvs. Designul patentat 
permite nu mai puţin de 4 poziţii de montare: 
suport rotativ de tip masă, montare pe perete 
cu stativ pivotant, montare pe perete ultra-
plată și fixare pe perete compatibilă VESA. Cu 
montare simplă și reglare inteligentă, obţineţi o 
poziţie perfect verticală a televizorului.

Panou de conectivitate integrat
Panoul de conectivitate integrat le permite 
oaspeţilor dvs. să își conecteze perfect 
dispozitivele personale la televizorul dvs., fără 
a fi necesar niciun panou de conectivitate 
extern.

Buton verde
Cu butonul verde oaspeţii au posibilitatea de a 
economisi chiar și mai multă energie pe 
televizor optând pentru o iluminare mai 
puternică din spate sau oprind ecranul atunci 
când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce 
costul de funcţionare al hotelului implicând 
oaspeţii în mod direct.

Consum redus de energie
Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a 
minimiza consumul de energie. Acest lucru nu 
reduce doar impactul asupra mediului, ci 
diminuează și costurile de utilizare.

Blocarea meniului de instalare
Previne accesul neautorizat la setările de 
instalare și configurare, pentru a asigura un 
confort maxim oaspeţilor și pentru a evita 
costurile de reprogramare nenecesare.

Design ecologic
Viabilitatea este parte integrantă din concepţia 
Philips asupra activităţilor sale. Televizoarele 
Philips sunt proiectate și produse conform 
principiilor noastre de Design Ecologic 
orientate către minimizarea impactului general 
asupra mediului, prin diminuarea consumului 
de energie, îndepărtarea substanţelor 
periculoase, micșorarea greutăţii, ambalarea 
mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De 
asemenea, televizoarele Philips au o carcasă 
specială, confecţionată dintr-un material 
ignifug. Testele independente realizate de 
pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele 
pot intensifica uneori incendiile provocate de 
surse externe, televizoarele Philips nu 
contribuie la propagarea acestora.

EPG și listă de canale avansate
EPG-ul și lista de canale atractive includ 
butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, 
pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

O singură listă de canale combinată
O singură listă de canale combinată pentru 
canalele analogice și digitale - Aceasta permite 
oaspetelui să comute fără niciun efort între 
canalele analogice și digitale.

Energie
Philips s-a angajat să-și îmbunătăţească în 
fiecare an eficienţa energetică. Și, ca urmare, 
majoritatea produselor Philips au obţinut 
etichete energetice ecologice. Cu cât este mai 
verde eticheta, cu atât este mai redus 
consumul de energie, cu atât este mai mică 
factura la energie și cu atât este mai prietenos 
cu mediul.
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Full HD
LED Perfect  Mot ion Rate



Imagine/Ecran
• Raport de luminanţă de vârf: 65 %
• Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm 
• Raport lungime/lăţime: Ecran lat
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Timp de răspuns (uzual): 2 ms
• Caracteristici superioare imagine: Control activ + 

senzor de lumină, Digital Noise Reduction, 
Luminance Transient Improver, Îmbunătăţire 
dinamică a contrastului, Clear LCD de 100Hz, HD 
Natural Motion

• Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 

strat antireflex
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 176º (V)
• Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (RGB pe 

14 biţi)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
• Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: PAL, SECAM, NTSC
• TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-

T2

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 12 W, sunet invizibil
• Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Dynamic Bass Enhancement, 
Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
• Conexiuni frontale/laterale: USB, HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby, Pass-through 
telecomandă, Control sistem audio

• Alte conexiuni: Ieșire căști, Antenă IEC75, Interfaţă 
comună Plus (CI+), Intrare PC VGA + Intrare 
audio S/D

• Caract. de conectivitate superioare: Interfaţă 
serială Xpress

• Ext 2: Intrare YPbPr
• Număr de conexiuni HDMI: 4

Confort
• Ușor de instalat: Nume program, Denumire 

automată a programelor, Sortare, Clonare a 
setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de 
instalare, Blocarea tastaturii

• Ușurinţă în utilizare: Smart Picture, Smart Sound, 1 
listă de canale analogică/digitală, Listă de programe

• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de 
întâmpinare, Limitarea volumului

• Ceas: Cronometru oprire
• Multimedia: Activare automată USB
• Protecţie copii: Restricţionare acces copii
• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 

programe (8 zile), Ghid electronic de programe 
Now + Next

• Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran 
lat, Super zoom

• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 
firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB

Ambilight
• Reglarea intensităţii luminoase: Manuală și prin 

senzor de lumină
• Sistem de iluminare Ambilight: LED color, 

panoramic

Alimentare
• Prezenţa plumbului: Da*
• Consum anual de energie: 122,64 kW·h
• Consum de energie în modul oprit: < 0,01 W
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Consum (tipic): 71 W
• Consum în standby: < 0,15 W
• Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 759 x 454 x 39,3 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

759 x 528 x 235 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

833 x 562 x 158 mm
• Greutate produs: 9,2 kg
• Greutate produs (+ stativ): 11,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 13 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 

mm
Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Suport rotativ 

pentru masă, Ghid de iniţiere rapidă, Certificat de 
garanţie

• Accesorii opţionale: Configurare 22AV8573/00 de 
la distanţă

•
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* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform 
IEC62087 Ed 2.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

http://www.philips.com

