
 

 

Philips Cineos
Flat TV panoramic cu Pixel 
Plus 2 HD și canal 
Ambilight 2

32"
LCD
HD Ready

32PF9830
O experienţă vizuală nouă

cu Pixel Plus 2 HD şi Ambilight 2
Savuraţi experienţa vizuală perfectă oferită de acest televizor Philips Cineos cu ecran plat, 
Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, tehnologie LCD de ultimă oră şi stand rotativ automat. 
Cititorul media digital vă oferă acces şi mai larg la conţinuturile multimedia.

Fiţi martor
• Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluţie de 1366 x 768p
• HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD
• Pixel Plus 2 HD pentru detalii, adâncime și claritate mai bune
• Ambilight activ pe 2 canale pentru o experienţă vizuală deosebită

Adevărata frumuseţe se regăsește în detalii
• Două difuzoare NXT Monolith integrate, cu performanţe uimitoare
• Stativ elegant cu funcţie de rotire monitorizată inclusă

Calitate impecabilă a fotografiilor digitale
• USB și slot pentru card de memorie pentru redare multimedia instantanee

Conectare avansată la produsele dvs. audio/video
• Conectivitate HDMI și DVI-I modernă și de înaltă calitate



 Ecran LCD WXGA, de 1366 x 768p
Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD 
avansată oferă o rezoluţie panoramică 
excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, 
lipsite de scintilaţii, au o luminozitate optimă și 
culori superbe, oferindu-vă o experienţă TV de 
neuitat.

HD Ready
Savuraţi calitatea excepţională a imaginilor cu 
un semnal TV de înaltă definiţie și fiţi pregătiţi 
pentru surse HD, precum set top box HDTV 
sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie 
cu denumire protejată care oferă imagini de 
calitate, superioare celor obţinute prin scanare 
progresivă. Această tehnologie respectă 
standardele stricte impuse de EICTA, oferind 
un ecran HD care afișează imagini de calitate, 
cu rezoluţie superioară, graţie unui semnal TV 
de înaltă definiţie. Monitorul acceptă atât 
conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni 
digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind 
compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa 
semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD
Pixel Plus 2 HD oferă o definiţie perfectă, 
detalii naturale, senzaţia de profunzime, culori 
vii și mișcări naturale și omogene, atât în cazul 
televiziunii standard, cât și în cazul HDTV și 
surselor multimedia. Fiecare pixel al imaginii 
recepţionate este optimizat pentru a se încadra 
perfect în imagine, rezultând astfel un plus de 
naturaleţe. Defectele imaginilor multimedia 
comprimate sunt detectate și reduse, 

asigurând astfel claritatea și calitatea imaginilor. 
Reducerea digitală a zgomotului de imagine 
asigură o omogenitate perfectă a imaginii, 
precum și claritate de invidiat.

Ambilight pe 2 canale
Ambilight vă oferă o experienţă vizuală 
substanţial îmbunătăţită, generând lumină 
ambientală care completează culorile și lumina 
de pe ecran. De asemenea, adaugă o nouă 
dimensiune acestei experienţe, cufundându-vă 
pe deplin în programele pe care le vizionaţi. 
Creează atmosferă, oferă mai multă relaxare și 
îmbunătăţește detaliile, contrastul și culoarea 
imaginilor percepute. Ambilight adaptează 
automat și independent culorile în funcţie de 
imaginile de pe ecran.

Difuzoare NXT Monolith plane
Noua tehnologie audio NXT™ a fost 
îmbunătăţită și integrată în tehnologia boxelor 
monolit, care utilizează chiar carcasa 
televizorului ca membrană pentru difuzor. 
Boxele sunt practic invizibile, asigurând un 
design uimitor și un sunet pur și direct.

Stativ pivotant monitorizat inclus
Stativul de calitate este proiectat special pentru 
acest televizor și permite poziţionarea 
aparatului fără perforarea peretelui. Găsiţi cel 
mai bun unghi de vizionare și beneficiaţi de 
efectul magic al funcţiei de rotire monitorizată 
și controlată din telecomanda televizorului, 
printr-o simplă atingere. Televizorul se poate 
roti până la 60 de grade (30 de grade pe fiecare 

parte), având posibilitatea memorării poziţiei 
centrale și a celei anterioare. Dispozitivul de 
gestionare invizibilă a cablurilor este inclus în 
partea din spate. Acest stativ este proiectat 
pentru a se potrivi pe suportul suplimentar.

USB și slot pentru card de memorie
Puteţi viziona și partaja filme, fotografii și 
muzică, instantaneu. Slotul pentru carduri de 
memorie acceptă următoarele tipuri de 
carduri: Compact Flash I și II, Memory Stick, 
SD / mini SD, Smart Media, Micro Drive 
(maxim 2 GB) și Multi Media. Introduceţi 
cardul de memorie în slotul din partea laterală 
a televizorului și accesaţi fișierele multimedia 
stocate pe card. Conectorul USB permite 
accesul la fișierele multimedia de pe 
majoritatea memoriilor USB și a camerelor 
digitale (dispozitive de memorie din clasa USB).

Intrări HDMI și DVI-I
Standardele HDMI și DVI-I asigură o conexiune 
RGB digitală necomprimată între sursă și 
ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal 
analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul 
nedegradat are scintilaţii reduse și furnizează 
imagini mai clare. Interfaţa HDMI comunică 
rezoluţia maximă de ieșire echipamentului 
sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu 
sursele DVI, însă include și sunet digital. HDMI 
și DVI-I utilizează protecţia la copiere HDCP. 
Intrarea DVI-I este compatibilă cu semnalele 
analogice HDTV și PC (VGA) pentru scanare 
progresivă.
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Flat TV panoramic
32" LCD, HD Ready



Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 550 cd/m²
• Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 80 cm 
• Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ 
+ senzor de lumină, Digital Natural Motion, 
Eliminare linii distorsionate, Movie Plus, 
WideScreen Plus, Pixel Plus 2 HD, Îmbunătăţire 
dinamică a contrastului

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Timp de răspuns (uzual): 6 ms
• Contrast dinamic al ecranului: 6000:1

Ambilight
• Funcţii Ambilight: Canal Ambilight 2, Adaptare 

automată la conţinut video, Control stânga/dreapta 
cu 2 canale

• Setări culoare: Full Multi Color
• Măsurarea intensităţii luminoase: Manual și via 

senzor de lumină
• Moduri presetate: 2 culori presetate și 1 personală, 

4 moduri de adaptare active

rezoluţie de afișare acceptată
• Formate calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată volum, Procesare digitală semnal, 
Dynamic Bass Enhancement, Egalizator grafic

• Sistem audio: Virtual Dolby Digital
• Putere de ieșire (RMS): 3x15 W

Boxe
• Difuzoare încorporate: 3
• Tipuri de boxe: Difuzoare NXT Monolith plane, 

Subwoofer integrat

Comoditate
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată canale (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, 
Reglaj digital PLL, Plug and Play

• Ușor de utilizat: OSD (On Screen Display), Listă de 
programe, Control inteligent al imaginii, Control 
inteligent al sunetului

• Tip telecomandă: RC4310
• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Caracteristici superioare teletext: Urmărire 

preferinţe, Linie de informaţii program
• Imagine în imagine: Full Dual Screen (2 tunere), 

Mozaic, Text Dual Screen
• Telecomandă: Amplificator, DVD, DVD-R, SAT, 

Universal și ușor de asimilat, VCR
• Ajustări format ecran: 6 moduri pentru ecran lat, 

formatare automată, Comutare între subtitrare și 
antet, Expandare 14:9, Expandare 16:9, Ecran lat, 
4:3, Super zoom, Zoom subtitrare

• Ceas: Smart Clock
• Protecţie copii: Restricţionare acces copii
• îmbunătăţire a conexiunii: Easy Link

Aplicaţii multimedia
• Digital Content Management: Digital Media Reader
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Compact Flash tip II, Memory Stick, Microdrive, 
Card MultiMedia (MMC), Card Secure Digital (SD), 
Card Smart Media

• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3, 
Fișiere prezentare (.alb)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB, Y/C
• Ext 3 Scart: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
• Ext 4: S/PDIF digital coaxial, YPbPr
• Ext 5: DVI-I cu HDCP, YPbPr
• Ext 6: HDMI
• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Intrare 

SP/DIF (coaxial), Ieșire SP/DIF (coaxial)
• Conexiuni frontale/laterale: 2x USB, Intrare audio 

S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Cititor de carduri 
de memorie multislot, Intrare S-video

Alimentare
• Consum: 163 W
• Consum în stare de repaus: 1 W
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V +/- 

10%
• Temperatură ambientală: 5° C - 40° C

Dimensiuni
• Greutate produs: 20 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 37 kg
• Culoare carcasă: Argintiu Pearl White (11092)
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1061 x 850 x 265 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1000 x 605 x 96 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor DVI-I la VGA, Stand 

rotativ RC automat, Suport de fixare pe perete
• Accesorii opţionale: Cablu de conectare 5 în 1, 

Stativ
•

Data apariţiei 2022-04-26

Versiune: 28.0.30

12 NC: 8670 000 21617
EAN: 87 10895 87905 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

32PF9830/10

Specificaţii
Flat TV panoramic
32" LCD, HD Ready

http://www.philips.com

