
 

 

Philips 3000 series
Slank LED-TV med Digital 
Crystal Clear

81 cm (32")
HDTV
DVB-T/T2/C

32PFL3078T
Pur underholdning

Slank LED-TV
Gled deg over skarpe, klare bilder med LED-TV-en i 3008-serien fra Philips med Digital 
Crystal Clear. I denne serien kombineres levende bilder, utmerket lyd og en minimalistisk 
TV-design. Ta med deg en hjem, så får du en minneverdig seeropplevelse.

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen
• Pause TV og USB-opptak – stopp midlertidig og ta opp programmer
• Med PC-inngangen kan du bruke TVen som PC-skjerm

Gir liv til underholdning
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
• Digital Crystal Clear forbedrer bildekvaliteten
• LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
• To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
• USB for multimedieavspilling



 Pause TV og USB-opptak

Vil du ta en pause og fortsette å se på TV 
senere? Pausefunksjonen betyr at du aldri 
trenger å vente gjennom (eller se på!) en 
reklamepause igjen. Vil du ta opp direktesendt, 
digital TV og se på det når det passer deg? Bruk 
den elektroniske programguiden til å finne 
favorittprogrammene dine og planlegge opptak 
enkelt. Ved ganske enkelt å koble en USB-
harddisk til TVen blir sendingen lagret for deg, 
slik at du kan se på den senere.

PC-inngang
Bruk TVen som skjerm. Bare koble til med en 
HDMI-DVI-kabel/-overgang, så er du klar.

100 Hz PMR

For at bildet skal se presist, mykt og naturlig ut, 
har Philips utviklet PMR – vår standard for å 

måle skarpheten i levende bilder. PMR er det 
kombinerte resultatet av vår unike 
videobehandling, antall bilder per sekund og 
oppdateringsfrekvensen for hvert bilde, 
perfeksjonerte blendingsmuligheter og 
baklysteknologi. Et høyere PMR-tall angir 
høyere kontrast og klarere gjengivelse av 
bevegelse – noe som betyr et uovertruffent 
bilde for deg.

Digital Crystal Clear
Gled deg over ekstremt klare bilder fra en 
hvilken som helst kilde. Denne pakken med 
nyskapende bildefunksjoner justerer og 
optimaliserer bildekvaliteten digitalt for å få 
optimal kontrast, farge og skarphet.

LED-TV

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over 
lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert 
med høy lysstyrke, utrolig kontrast og livlige 
farger. LED-lysteknologien inneholder heller 
ingen skadelige materialer, noe som også gjør 
det til et grønnere valg.

To HDMI-innganger med EasyLink

Unngå kabelrot med én kabel som fører både 
bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. 
HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det 
sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden 
til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, 
gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll 
til å utføre de fleste operasjoner på TVen, 
DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-
boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)

Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, 
MP3-spiller eller andre multimedieenheter til 
USB-porten på siden av TVen, slik at du kan 
nyte bilder, videoer og musikk med den 
lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.
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Bilde/skjerm
• Skjerm: LED HD-TV
• Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 81 cm 
• Paneloppløsning: 1366 x 768p
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Smart samhandling
• Brukersamhandling: PC In-skjerm
• Program: Pause TV, USB-opptak*
• Enkel bruk: Enkel Home-knapp
• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 

via USB
• Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 

16:9, Automatisk, Kino, Teksting
• Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
• Elektronisk programguide*: 8-dagers elektronisk 

programoversikt

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 8 W
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Incredible Surround, Dynamisk bassforbedring, 
Diskant- og basskontroll, Equalizer

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 2
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• Antall AV-tilkoblinger: 1
• Antall USB-kontakter: 1
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Hodetelefonutgang, Audio v/h 
inn, Digital lydutgang (koaksial)

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4

• Formater for musikkavspilling: MP3
• Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 

1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: DVB-T/T2/C
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift
• Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• Energimerkeklasse: A
• EUs energimerke for strøm: 36 W
• Årlig energiforbruk: 53 kWh
• Effektforbruk i standby: <0,15 W
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W

Mål
• Eskemål (B x H x D): 800 x 560 x 150 mm
• Mål på apparat (B x H x D): 738 x 454 x 65 mm
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

738 x 495 x 196 mm
• Produktvekt: 6,3 kg
• Produktvekt (+stativ): 7 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 9,56 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 

Bordstativ, Hurtigstart-guide, Brosjyre om 
regelverk og sikkerhet, Garantibevis, 
Brukerhåndbok

•
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* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 
kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører 
støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige 
spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte 
operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din 
operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TVen brukes.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

http://www.philips.com

