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igital Crystal Clear

ły nowy telewizor oferujący nie tylko świetny obraz i dźwięk, ale również 

 stylistykę i wykończenie najwyższej jakości. Technologia Digital Crystal Clear 

turalne, żywe obrazy, a system Virtual Dolby Surround rewelacyjny dźwięk.

, naturalne i bardzo ostre obrazy
wietlacz HD LCD WXGA o rozdzielczości 1366 x 768p
dność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału HDTV
tal Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
amiczna poprawa kontrastu zapewniająca bogactwo szczegółów czerni
 grzebieniowy 3D — oddzielenie kolorów i bardzo ostry obraz

nałe odtwarzanie dźwięku
al Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

ła, stylowa konstrukcja doskonale uzupełni każde wnętrze
rta konstrukcja, elegancki wygląd — mieści się w każdym pokoju

jektowany dla wygody użytkownika
ień ekran telewizora w mozaikę różnych programów

nia doskonały dźwięk
ście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie
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Płaski telewizor panoramiczny z Digital Crystal Clear
32" LCD HD Ready

Dane techniczne
 

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
• Jasność: 500 cd/m²
• Długość przekątnej ekranu: 32 cale / 80 cm 
• Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
• Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 

Progressive Scan, Filtr grzebieniowy 3D, Tryb 
filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Cyfrowa redukcja 
szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, 
funkcja Contrast Plus, funkcja Active Control

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie
• Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
• Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms
• Dynamiczny kontrast ekranu: 1600:1

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: dynamiczne 

wzmocnienie tonów niskich, Domyślne 
ustawienie głośności

• System dźwięku: Virtual Dolby Surround, Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W RMS
• Korektor: 5-pasmowy

Wygoda
• Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, 

Automat. instalacja kanałów (ACI), System 
automat. strojenia (ATS), automatyczne 
programowanie Autostore, Dostrajanie, Plug & 
Play, Nazwa programu, Sortowanie

• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 
(AVL), Lista programów, regulacja Smart Picture, 
regulacja Smart Sound, Przyciski sterujące 
umieszczone z boku

• Typ pilota zdalnego sterowania: RCFE05FRS00
• Funkcje dotyczące telegazety: Linia z informacjami 

o programie, 4 ulubione strony
• podgląd PiP (obraz w obrazie): Tekst Twin – 

dwustronicowy teletekst
• Pilot zdalnego sterowania: DVD, Telewizory, 

Wielofunkcyjny

• Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 
14:9, Format filmowy 16:9, Powiększenie napisów 
dialogowych, Duże powiększenie, Panoramiczny

• Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 

100 mm
• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL, SECAM
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Wyświetlacz tunera: PLL
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 100

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB
• Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 

Wejście S-video, Złącze audio L/P
• Inne połączenia: Antena IEC75
• Złącza z przodu/z boku: Wejście CVBS, Wyjście 

na słuchawki, Wejście S-video, Wejście audio L/P
• Liczba złącz Scart: 2
• Ext 4: YPbPr
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI

Zasilanie
• Pobór mocy: 120 W, praca normalna W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 1 W <
• Temperatura otoczenia: +5 -/+ 40°C
• Zasilanie sieciowe: 110–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Waga produktu: 18 9 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 22 kg
• Wymiary (ze stacją bazową) (szer. x wys. x gł.): 

924 x 550 x 222 mm
• Kolorowa obudowa: Dwukolorowy srebrny i 

srebrny matowy
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

1000 x 690 x 240 mm
• Mocowanie ścienne zgodne ze stand. VESA: 0 mm
• Wymiary (bez stacji bazowej) (szer. x wys. x gł.): 

924 x 507 x 119 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, 

Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, 
Pilot zdalnego sterowania, Podręcznik 
użytkownika, Baterie do pilota zdalnego sterow., 
Podstawa na biurko, Karta gwarancyjna

• Akcesoria opcjonalne: Podstawa podłogowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
•

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 X 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480p – 2 
Fh
720 x 576p – 2 
Fh
1280 x 720p – 
3 Fh
1920 x 1080i – 
2 Fh
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Płaski telewizor panoramiczny z Digital Crys
32" LCD HD Ready
Wyświetlacz LCD WXGA, 1366 x 768p
Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA 
oferuje panoramiczną wysoką rozdzielczość 1366 x 768 
pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez 
migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. 
Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie 
oglądania.

HD Ready
Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizji High 
Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, 
takich jak transmisje HDTV, odtwarzacze Blu-ray lub 
HD-DVD. HD Ready to chroniony znak technologii, która 
zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię bez 
przeplotu. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez 
EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić 
obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał 
telewizyjny High Definition. Uniwersalne złącze 
umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i 
nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, 
a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są 
sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji 
poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry 
w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, 
koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Dynamiczna poprawa kontrastu
Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym 
kontraście, najżywszych obrazach i szerokim kącie 
widzenia. W opracowanej przez firmę Philips funkcji 
dynamicznej poprawy kontrastu zastosowano 
przetwarzanie wideo i wyjątkową technologię 
przyciemnianego podświetlenia. Zapewnia ona głęboką 
czerń oraz większe bogactwo szczegółów. Przyciemniane 
podświetlenie powoduje nawet 5-krotne* zwiększenie 
kontrastu, poprawiając jednocześnie kąt widzenia. Daje 
jasny, naturalny obraz o wysokim kontraście i żywych 
kolorach. (* Od 2 do 5 razy, w zależności od typu ekranu 
i zawartości obrazu).

Filtr grzebieniowy 3D
Filtr grzebieniowy 3D oddziela sygnały luminancji i 
chrominancji w 3-wymiarowym zakresie w celu 
wyeliminowania przebarwień, przejaskrawienia i tzw. 
pełzania punktów, które negatywnie wpływają na jakość 
obrazu. Filtr grzebieniowy 3D dokonuje porównań pole 
po polu obrazu telewizyjnego i dokładnie oddziela obraz 
kolorowy od obrazu czarno-białego, a następnie usuwa 
punkty „wiszące” w pionie i poziomie oraz punkty 
pełzające. W efekcie uzyskuje się bardzo ostry obraz.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca 
uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku 
przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z 
systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania 
dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze 
mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

Zwarta konstrukcja
Stylistyka podkreślająca smukły wygląd i niewielkie 
rozmiary, pasujące wszędzie i pozwalające zaoszczędzić 
miejsce.

Wiele obrazów w obrazie
Wiele obrazów w obrazie umożliwia jednoczesne 
oglądanie obrazu z dwóch źródeł wideo w trybach: obraz 
w obrazie, obok siebie lub jako mozaikę z 
poszczególnych klatek.
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