
 

 

„Philips“
LCD TV su „Crystal Clear 
+ HD Ready“

81 cm (32 in)
„HD Ready“
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ėgaudamiesi „HD Ready“ vaizdais ir nepakartojamu garsu
gaukitės puikia vaizdo ir garso kokybe šiame „HD Ready“ ekrane. Taip lengva mėgautis 

tokie aukšti kokybės standartai, kad galite būti tikri, jog šis „Philips“ plokščiasis 
evizorius yra tinkamas pasirinkimas.

Visada aiškūs, gyvybingi LCD vaizdai
• Dinaminio kontrasto santykis 50000:1 – neįtikėtino sodrumo juodos detalės
• 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams
• „HD Ready“ su „Crystal Clear“ – gylis ir ryškumas

Sodrus ir aiškus garsas.
• Pajuskite 16 W RMS ir „Incredible Surround“ atmosferą

Visos prijungimo galimybės lengvai
• Vientisas jungiamumas su 2 HDMI įvestimis ir „Easylink“
• Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
• Kompiuterio įvestis – galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių



 Dinaminio kontrasto santykis: 50000:1

Norite plokščio LCD ekrano, perteikiančio itin 
kontrastingą, ryškų vaizdą. „Philips“ pažangi 
vaizdo apdorojimo, unikalaus ypatingo 
pritemdymo ir foninio apšvietimo stiprinimo 
technologija užtikrina ryškų vaizdą. Dinaminis 
kontrastingumas padidina kontrastą, suteikia 
tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikia 
tamsius šešėlius ir spalvas. Matysite šviesius, 
tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų 
vaizdus.

28,9 milijardo spalvų

Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų 
apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra 
optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų 
apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka 
subtiliausius spalvų šešėlius, odos spalvos tonus 
ir sukuria geriausias įmanomas spalvas.

2 x 8 W RMS „Incredible Surround“
Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos 
jėgą. Galingi 2x8 W RMS stiprintuvai sukuria 

tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ 
leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu 
garsu, kuris papildo turtingą vaizdą akims.

2 HDMI įvestys su „Easylink“

HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia 
perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų 
įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo 
laidų painiavos. Šis laidas perteikia 
nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas 
aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. 
Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno 
nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte 
daugumą operacijų televizoriuje, DVD, 
„BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino 
teatro sistemoje.

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai 
atkurti

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato 
nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis 
dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės 
prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone 

esančią angą ir pasiekite visą multimedijos 
turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio 
naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo 
įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Kompiuterio įvestis (VGA)
Kompiuterio įvestimi galite prijungti televizorių 
prie kompiuterio VGA kabeliu ir naudotis juo 
kaip kompiuterio monitoriumi.

„Crystal Clear“ ir „HD Ready“
„Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios 
skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja 
vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus 
kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl 
vaizdai iš bet kokio šaltinio yra itin ryškūs.

Energija
„Philips“ daug metų aktyviai dirbo siekdama 
energijos vartojimo efektyvumo, todėl 
dauguma „Philips“ gaminių gavo žalius energijos 
ženklus. Kuo ekologiškesnis ženklas, tuo 
mažesnės energijos sąnaudos, mažesnės 
sąskaitos už energiją bei labiau tausojama 
aplinka.
32PFL3205/12

Ypatybės
LCD TV su „Crystal Clear + HD Ready“
81 cm (32 in) „HD Ready“ 

Dynamic Contrast

50000:1 28.9 billion colours

x2



REAR CONNECTORS SIDE CONNECTORS
Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Ryškumas: 400 cd/m²
• Matymo kampas: 178º (H) / 178º (V)
• Ekrano įstrižainės dydis: 32 in / 81 cm 
• Vaizdo išryškinimas: Krištolo skaidrumo, 3/2 - 2/2 

judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, „Active 
Control“, Spalvos paryškinimas, Skaitmeninis 
triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto 
sustiprinimas, Ryškumo reguliavimas, 2D/3D 
triukšmo mažinimas, 1080p 24/25/30 Hz 
apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas, 5 ms, 
50 Hz

• Ekrano pagerinimas: Pusiau spindus
• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai

Skyra Atnaujinti tarifą
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Vaizdo įrašų formatai
Skyra Atnaujinti tarifą
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 16 W, „Invisible Sound“
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

„Incredible Surround“, Sumanusis garsas, Aukštųjų 
ir žemųjų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: Mono, „Nicam“ stereofoninis 
garsas, Stereo

Patogumas
• Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų 

kontrolė

• Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Pažadinimo 
laikmatis

• Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
• Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo 

pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), 
Automatinė suderinimo sistema (ATS), 
Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, 
Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas 
diegimas

• Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio 
reguliavimas (AVL), Tekstas ekrane, Šoniniai 
valdikliai, Sumanusis vaizdas, Sumanusis garsas, 
„EasyLink“

• Nuotolinis valdymas: Televizorius
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, Automatinis 

formatas, Ypatingas padidinimas, Filmo padidinimas 
14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, 
Plačiaekranis

• Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“

Multimedijos programos
• Multimedijos jungtys: USB
• Atkūrimo formatai: MP3, JPEG stop kadrai

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF

Prijungimo galimybė
• Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB
• Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis
• „Scart“ jungčių skaičius: 2
• Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis
• HDMI 1: HDMI v1.3
• Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, CVBS 
įvestis, Garso K / D įvestis, USB 2.0

• Kitos jungtys: Pastovaus lygio garso išvestis, Garso 
įrangos asmeniniams ompiuteriams įvestis, PC 
VGA įvestis

• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 
paspaudimu, Sistemos informacija (meniu kalba), 
„EasyLink“, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas

• Santrauka: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART
Maitinimas
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Elektros energija: 220-240V; 50Hz
• Energijos sąnaudos (būdingos): 85 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 1 W
• Metinis energijos suvartojimas: 153,3 kW·h
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Gyvsidabrio kiekis: 53,2 mg

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

796 x 508,3 x 93 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

796 x 556 x 220 mm
• Svoris su pakuote: 12,8 kg
• Gaminio svoris: 8,3 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 9,4 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1026 x 610 x 160 mm
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Stalinis stovas, Maitinimo laidas, 

Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, 
Garantijos lapelis, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 
baterijos

•
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Specifikacijos
LCD TV su „Crystal Clear + HD Ready“
81 cm (32 in) „HD Ready“ 

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal 
IEC62087 pat. 2.

* Metinis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal bendrąjį energijos 
suvartojimą skaičiuojant 4 val. per dieną, 365 dienas per metus.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo 
jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos 
išimties sąlygas, yra švino.

http://www.philips.com

