
 

 

Philips 3500 series
Smart LED-TV med Digital 
Crystal Clear

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

32PFL3507H
Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med HDTV LED og Smart TV
Slap af og nyd en skøn TV-aften i fremragende LED-kvalitet på Philips 32PFL3507 HD 
LED-TV. Drevet af Digital Crystal Clear kan du nu se YouTube-videoer med klare, 
levende detaljer.

Nyd en verden af indhold med Smart TV
• Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)
• Masser af onlinevideoer via YouTube
• Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
• Nyd videoopkald på dit TV, og kom tæt på dine kære

Et klart, levende billede hver gang
• Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
• Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Komplet digital tilslutning på den nemme måde
• 2 USB-stik giver fantastisk multimedieafspilning
• PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
• Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
• Integreret digital DVB-C/T-tuner til digital kabelmodtagelse



 Wi-Fi USB-adapter

Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi 
USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot 
adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og 
opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit 
hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne 
onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

Videoopkald på TV
Tilføj en ny dimension til dine opkald ved at 
kontakte dine venner og familiemedlemmer på 
den store skærm. Foretag videoopkald på dit 
TV med ekstraudstyr - Philips-
hjemmebiografsystemer eller Philips Blu-ray 
Disc/DVD-afspiller - og et kompatibelt TV-
webkamera. Nyd HD-video og fremragende 
lyd i behagelige omgivelser i din sofa, og begynd 
at foretage opkald nu!

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear er en kombination af 
billedfornyelser, der digitalt justerer 
billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og 
skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt 
klare billeder fra alle kilder.

LED
Den mest avancerede LED-belysningsteknologi 
i dette TV kombinerer iøjnefaldende, 
minimalistisk design med fremragende 
billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets 
kategori. LED-belysningsteknologi indeholder 
ikke farlige stoffer. Med LED-
baggrundsbelysning kan du nyde lavt 
strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, 
skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate
Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer 
skærmopdateringshastighed og unik 
billedbehandling, skaber ekstrem 
bevægelsesskarphed med klare og levende 
billeder, selv under hurtige bevægelser på 
skærmen.

2 USB (multimedie)

To USB-stik giver dig adgang til jpeg-fotos, 
MP3-musik og videofiler fra de fleste USB-
sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt en USB 
i et af stikkene på dit TV, og få adgang til 
multimedieindholdet vha. den brugervenlige 
indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se 
dine videoer, fotos og musiknumre og dele 
dem med andre.

3 HDMI-indgange med EasyLink
HDMI er et kabel, der overfører både billed- 
og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du 
undgår kabelrod. Det overfører 
ukomprimerede signaler, så du får den højeste 
kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips 
Easylink har du kun brug for én fjernbetjening 
til at udføre de fleste handlinger på dit TV, 
DVD, Blu-ray, set-top-boks eller 
hjemmebiografsystem.
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Vigtigste nyheder
Smart LED-TV
81 cm (32") HDTV, DVB-T/C



Billede/display
• Display: LED HD-TV
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm 
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Smart TV-applikationer
• Net TV: YouTube
• SimplyShare: DLNA-mediebrowser

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren 

lyd, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal AV-tilslutninger: 1
• Antal USB-stik: 2
• Trådløse forbindelser: Klar til trådløs LAN
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang 
L/R, Hovedtelefonudgang

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel 
Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formater for musikafspilning: MP3
• Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Komfort
• Nem installation: Guide til tilslutning af enheder, 

Guide til indstillinger
• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 

Brugervejledning på skærmen
• Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk 

udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, 
Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super 
Zoom, Uskaleret, WideScreen

• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Klasse for energimærke: A
• EU-energimærke - strøm: 38 W
• Årligt energiforbrug: 55 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå 

billede fra (til radio)

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 970 x 555 x 160 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

752,2 x 461,6 x 46,4 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

752,2 x 501,3 x 185 mm
• Vægt: 8,7 kg
• Produktvægt (+ holder): 10,2 kg
• Vægt inkl. emballage: 12,7 kg
• Kompatibel vægmontering: justerbar 200 x 100 

mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 

2 x AAA batterier, Bordstander, Lynhåndbog, 
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og 
sikkerhed, Garantibevis

• Ekstra tilbehør: Trådløs USB-adapter (PTA01)
•
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* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Enheden er beregnet til modtagelse af ungarsk jordbaseret digital tv-
transmission med åben adgang

http://www.philips.com

