
 

 

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear 
özellikli İnce Smart LED TV

81 cm (32 inç)
HDTV
DVB-T/C

32PFL3208H
İzlemenin ötesine geçmek için

Smart LED TV
Wi-Fi kullanımına hazır Philips 3208 serisi Smart LED TV ile çevrimiçi içerik dünyasına 
kolayca bağlanın. Digital Crystal Clear ile her kaynaktan olağanüstü net ve canlı görüntü 
alın. Eğlenceye bağlanın.

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda
• TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
• Kolay kablosuz bağlantı için isteğe bağlı Wi-Fi USB adaptörü
• Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası
• DLNA ile kolayca fotoğraf, müzik ve film paylașın

Büyük ekrandaki paylașımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin
• MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin

Eğlencede yeni boyut deneyimini yașayın
• Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
• Üstün hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
• Görüntü kalitesini geliștirmek için Digital Crystal Clear
• Zengin multimedya erișimi için iki USB yuvası
• Dahili bağlantı için iki HDMI giriși ve Easylink
• 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin
• DivX HD Certified® evinizde DivX videolar oynatmanızı sağlar



 Skype™ TV video aramalar*
Dünyanın her yerinden sevdiklerinizle 
deneyimlerinizi paylaștığınız sohbetlere yepyeni 
bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile 
salonunuzdan sesli ve görüntülü görüșmeler 
yapın. İsteğe bağlı Philips TV kamerasını 
(PTA317) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan 
kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin 
keyfini yașayın.

Kablosuz LAN adaptörü
İsteğe bağlı USB adaptörü ev ağınıza bağlanmayı 
hızlandırıp kolaylaștırarak içerik dünyasına 
erișmenizi ya da evinizde kablosuz içerik 
paylașmanızı sağlar.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları
Geleneksel TV'nin temelini olușturan sınırlarda 
gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, 
video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve 
doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz 
kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin 
ve Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal 
ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla iletișim kurun. 
Ya da sadece Internet'te gezinin!

SimplyShare TV
Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı 
kullanarak, fotoğraf, müzik, video ve filmlerinizi 
DLNA ile paylașın büyük ekranda keyfini 
çıkarın. Paylașım kolay hale getirildi.

MyRemote*
Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi 
kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan 
kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu 
orijinal uzaktan kumandanızın tüm 
özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra 
özelliklere sahip bir evrensel uzaktan 
kumandaya dönüștürün. SimplyShare ișlevi, 
içeriği TV'nize yansıtır. MyRemote kayıt 
özelliğiyle sevdiğiniz programları hareket 
halindeyken kaydedin ve hiç bir șeyi 
kaçırmayın. Kaydetmek ve daha sonra izlemek 
istediğiniz programları seçmek için TV Program 

Rehberi içeriğine gözatmanız yeterli. Bir Smart 
TV'i yönetmek için gerçekten akıllı bir 
uygulama gerekir.

LED TV
LED arkadan aydınlatma ile, yüksek parlaklık, 
olağanüstü kontrast ve canlık renklere sahip 
güzel görüntülerin yanı sıra düșün güç 
tüketiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, LED 
aydınlatma teknolojisinin hiç bir tehlikeli 
malzeme içermemesi, bu teknolojinin çevreci 
bir seçenek olmasını sağlar.

100 Hz PMR
Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve 
doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü 
keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı 
geliștirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz 
video ișleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her 
bir karenin yenilenme hızının yanı sıra 
mükemmel kısma olanakları ve arkadan 
aydınlatma özelliğinin birleșmesinin sonucunda 
ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha 
yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine 
katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde 
etmenizi sağlar.

Digital Crystal Clear
Kaynak ne olursa olsun, olağanüstü net 
görüntülerin tadını çıkarın. Görüntü 
yeniliklerinden olușan bu paket, optimum 
kontrast, renk ve netlik seviyelerini elde etmek 
için görüntü kalitesini dijital olarak ayarlar ve 
optimize eder.

İki USB (fotoğraflar, müzik, video)
İki USB yuvası ile USB'den kayıt ve TV 
duraklatma için bir sabit diski bağlı tutabilir, 
böylece kișisel programlamanız üzerinde her 
zaman kontrol sahibi olabilirsiniz. Kullanıșlı 
ekstra USB portu sayesinde Skype™ kamerası 
ya da jpeg fotoğraflara, mp3 müziğe veya video 
dosyalarına erișmek için USB depolama cihazı 
bağlama asla kaydınızı engellemez.

Easylink ile iki HDMI giriși
Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de 
ses sinyallerini tașıyan tek bir kabloyla kablo 
karmașasından kurtulun. Sıkıștırılmamıș 
sinyalleri kullanan HDMI kaynaktan ekrana en 
yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile 
birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev 
sinema sisteminde çoğu ișlemi gerçekleștirmek 
için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya 
ihtiyacınız olur.

20W RMS Incredible Surround
Gerçekçi ses performansına sahip olun. Güçlü 
amplifikatörler ve Incredible Surround, daha 
fazla ses derinliği ve genișliğiyle zengin izleme 
deneyiminizi tamamlayan eksiksiz surround ses 
deneyimi sağlar.

DivX HD Certified TV
DivX videoları oturma odanızın konforunda 
izleyin. DivX medya formatı; filmler, fragmanlar 
ve müzik videoları gibi büyük dosyaları USB 
depolama cihazlarına kaydetmenizi sağlayan bir 
MPEG4 tabanlı video sıkıștırma teknolojisidir.

Smart TV
Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video 
kiralama ve kaçırdığınız programları 
yakalama șansı sunar
Geleneksel TV'nin temelini olușturan 
sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video 
mağazalarından film, video, oyun ve daha 
fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde 
yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda 
kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve 
Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve 
sosyal ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla 
iletișim kurun. Ya da sadece Internet'te 
gezinin!
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Özellikler
İnce Smart LED TV
81 cm (32 inç) HDTV, DVB-T/C



Görüntü/Ekran
• Ekran: LED HD TV
• Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 350 cd/m²
• Dinamik ekran kontrastı: 100.000: 1
• Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 

Hz Perfect Motion Rate

Smart TV
• Etkileșimli TV: HbbTV*
• SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, 

Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, 
Açık Internet tarayıcı, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi

Akıllı Etkileșim
• Kullanıcı etkileșimi: SimplyShare, MultiRoom 
İstemci*, Wi-fi Miracast Sertifikalı*

• Program: Pause TV, USB Kayıt*
• Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik 

algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum 
sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı

• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri 
Kullanım Kılavuzu

• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 
yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme

• Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, 
Otomatik zoom, 16:9 film genișletme, Süper 
Büyütme, Ölçeklendirilmemiș, Geniș Ekran

• Sinyal gücü göstergesi
• Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
• My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote 

Kayıt, Simply Share, TV Rehberi

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 20W
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 2
• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 2
• Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi kullanımına hazır

• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 
Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkıșı 
(koaksiyel), Sol/Sağ Ses giriși, Kulaklık çıkıșı

• HDMI özellikleri: Ses Dönüș Kanalı
• EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçiși, 

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana 
Tak ve çalıștır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma 
(Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek 
dokunușla oynatma

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - 
v9.2 arası)

• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-T/C
• MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Enerji Etiketi Sınıfı: A
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 36 W
• Yıllık enerji tüketimi: 53 kW·s
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama 

zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma 
(radyo için)

• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,3 W

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 800 x 560 x 150 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 738 x 450,8 x 64,9 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

738 x 496 x 196 mm
• Ürün ağırlığı: 6,26 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 6,99 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,51 kg
• Duvar montajına uygun: 100 x 100 mm
Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x 

AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Yasal 
bilgiler ve güvenlik broșürü, Garanti Belgesi

• İsteğe bağlı aksesuarlar: Philips TV kamerası 
PTA317, Kablosuz Adaptörü PTA128

•
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* MyRemote uygulaması ve ilgili ișlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra 
akıllı aygıtın modeli ve İșletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha 
fazla bilgi için lütfen șu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast 
sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine 
bașvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, 
www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın 
kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal 
kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 

operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote 
uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre 
bağlıdır.

http://www.philips.com

