
 

 

Philips 3000 series
Slim LED TV Digital 
Crystal Clear rendszerrel

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

32PFL3088H
Hamisítatlan szórakozás

Slim LED TV
Élvezze az éles, tiszta képeket a Philips 3088-as sorozatú Digital Crystal Clear LED TV-
jén. Ez a sorozat egyesíti az élénk képeket, a nagyszerű hangzást és a minimalista TV-
kivitelt. Vigyen egyet haza, hogy megtapasztalja az emlékezetes nézői élményt.

A kivitel új szintre emelése
• Különlegesen keskeny keret a teljesítményt sugárzó karcsúbb formáért

Életre kelti a szórakozást
• LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
• 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
• Digital Crystal Clear a képminőség javításáért
• 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
• USB a multimédia-lejátszáshoz



 Különlegesen keskeny keret
A jól kialakított forma sok mindent elárul. Vegyük 
például a precíziós kialakítású előlapot, amely egy 
darabból álló magasfényű, ragyogó panelből készült, 
vagy az ultravékony keretet, amely karcsúbbá teszi a 
profilt. Ezek együtt sokat elárulnak az általunk 
nyújtott nagy teljesítményről és pontosságról – belül 
és kívül.

LED TV
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony 
fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen 
kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat. 
Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem 
tartalmaznak veszélyes anyagokat, így a 
környezetvédelem szempontjából is előnyösek.

100 Hz-es PMR
A pontos, gördülékeny és természetes 
mozgásvisszaadás érdekében a Philips létrehozta a 
PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló 
szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi 
videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti 
képkockaszám és az egyes kockák frissítési 
gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség 
tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia 
egyesített eredménye. A magasabb PMR szám 
nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-
megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az 
Ön számára.

Digital Crystal Clear
Élvezze a rendkívül tiszta képeket bármilyen 
forrásból. Ez a képminőség-javító újításokból álló 
csomag digitálisan állítja és optimalizálja a 
képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és 
élesség elérése érdekében.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és 
hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a 
készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket 
visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a 
képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, 
a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a 
házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen 
távvezérlővel működtetheti.

USB (fényképek, zene, videó)
Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, 
MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV 
oldalán található USB portra, és élvezze a 
fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen 
használható, képernyőn megjelenő 
tartalomböngészővel.
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Fénypontok

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 
digitális televíziós műsorszórás vételére.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 kézikönyv, Távvezérlő
•

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED HD TV
• Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 81 cm 
• Panel felbontása: 1366 x 768p
• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 300 cd/m²
• Képjavítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect 

Motion Rate

Intelligens interakció
• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware
• Képernyőformátum beállítás: 4:3, Autozoom, Film 

széthúzása,16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem 
átméretezett, Széles képernyő

• Teletext: 1000 oldalas Smart Text
• Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet*

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 8 W-os
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

kiegyenlítés, Incredible Surround, Magas/mély 
hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-
hangvezérlés, Rendszerkészenlét

• HDMI csatlakozók száma: 2
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• AV csatlakozók száma: 1
• USB csatlakozók száma: 1
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet 
(optikai), Szervizcsatlakozó

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 

• Zenelejátszási formátumok: MP3
• Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/C
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: A++
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 23 W
• Éves energiafogyasztás: 34 kWh
• Készenléti fogyasztás: <0,15 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása 
(rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,15 W

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

800 x 510 x 160 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

726 x 432 x 87,7 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

726 x 489 x 190 mm
• Termék tömege: 4,6 kg
• Termék tömege (+állvány): 5 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 6,3 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 200 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Asztali 

állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és 
biztonsági brosúra, Garancialevél, Felhasználói 
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