
 

 

Philips 4000 series
Smart LED-TV med Digital 
Crystal Clear

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

32PFL4208T
Mere end blot visning

Med ultraslankt Smart LED-TV
Få nemt forbindelse til en verden af online-indhold med Philips 4208-seriens Smart LED-
TV med integreret Wi-Fi. Nyd ekstremt klare og levende billeder fra enhver kilde takket 
være Digital Crystal Clear. Føl en forbindelse til underholdningen.

En verden af onlineindhold lige ved fingerspidserne
• Skype™ til nemme stemme- og videoopkald på dit TV
• Integreret Wi-Fi, så du let kan få onlineforbindelse til resten af verden
• Smart TV – en verden af onlineunderholdning
• Del nemt fotos, musik og film via DLNA

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm
• MyRemote-app – betjen dit TV med din telefon eller tablet

Oplev den næste dimension inden for underholdning
• LED-TV til billeder med utrolig kontrast
• 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver klar bevægelsesskarphed
• Digital Crystal Clear forbedrer billedkvaliteten
• To USB-stik til rigelig multimedieadgang
• Tre HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
• Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround



 Skype™ TV-videoopkald*
Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del 
oplevelser med de mennesker, du holder af, 
uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan 
du foretage stemme- og videoopkald fra din 
dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera 
(ekstraudstyr) (PTA317) til dit TV, og nyd 
fantastisk video- og lydkvalitet fra behagelige 
omgivelser i din sofa.

Integreret Wi-Fi
Det integrerede Wi-Fi på dit Philips Smart TV 
gør det hurtigt og nemt at oprette forbindelse 
til dit hjemmenetværk, så du får adgang til en 
verden af indhold eller trådløs deling i 
hjemmet.

Smart TV online-apps
Udforsk de grænser, der ligger uden for et 
traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil 
og meget mere direkte til dit TV fra 
onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, 
fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg 
af online-apps med Smart TV. Hold 
forbindelsen til familie og venner med Skype™ 
eller sociale netværk. Eller... bare søg på 
internettet!

SimplyShare TV
Del fotos, musik, videoer og film via DLNA ved 
brug af din smartphone, tablet eller computer, 
og nyd dem på den store skærm. Deling på den 
nemme måde.

LED-TV

Med LED-baggrundsbelysning kan du få glæde 
af et lavt strømforbrug og smukke linjer 

kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast 
og levende farver. Oven i købet indeholder 
LED-belysningsteknologien ingen farlige 
materialer, hvilket gør den til et mere 
miljørigtigt valg.

200 Hz PMR
For at opnå billeder med bevægelser, der 
fremstår præcise, flydende og naturlige, har 
Philips skabt PMR – vores standard for måling 
af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect 
Motion Rate er det kombinerede resultat af 
vores unikke videobehandling, antallet af 
billeder pr. sekund og opdateringshastigheden 
for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet 
og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere 
PMR-tal bidrager til en højere kontrast og 
større skarphed ved bevægelse – hvilket giver 
dig et uovertruffent billede.

Digital Crystal Clear
Nyd ekstremt klare billeder fra enhver kilde. 
Denne pakke fyldt med billedinnovation 
justerer og optimerer billedkvaliteten for at 
opnå den optimale kontrast, farve og skarphed.

To USB-stik (fotos, musik, video)
Med to USB-stik kan du lade en harddisk være 
tilsluttet for USB-optagelse og TV på pause, så 
du altid har kontrol over din personlige 
programmering. Den praktiske ekstra USB-
port betyder, at det aldrig vil forstyrre din 
optagelse, når du tilslutter et Skype™-kamera 
eller ønsker adgang til JPEG-fotos, MP3-musik- 
og videofiler, der er gemt på dine USB-
lagerenheder.

Tre HDMI med EasyLink
Undgå kabelrodet vha. et enkelt kabel til både 
billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit 
TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, 
der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til 
skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du 
blot brug for en enkelt fjernbetjening til at 

udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-
ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

20 W RMS Incredible Surround
Skab en virkelighedstro lydscene. Kraftige 
forstærkere og Incredible Surround giver dig 
mulighed for at opleve total surround-lyd med 
større dybde og bredde som et perfekt 
supplement til din avancerede TV-oplevelse.

MyRemote*
Betjen dit TV, og optag på farten uden 
fjernbetjening vha. én nem app. Omdan din 
tablet eller smartphone til en fjernbetjening 
med alle valgmulighederne fra din oprindelige 
fjernbetjening plus ekstra funktioner som f.eks. 
tekstindtastning. SimplyShare-funktionen 
sender indhold til dit TV. Digitale TV-
udsendelser overføres til dine enheder vha. 
Wi-Fi-smart-skærmen. Hold dig opdateret ved 
at optage dine foretrukne programmer på 
farten vha. on-the-go MyRemote-optagelse. 
Du skal blot bladre gennem indholdet i TV-
programguiden for at vælge, hvilke udsendelser 
du vil optage og se senere. Et Smart TV 
fortjener en virkelig smart app.

Smart TV
Smart TV - en verden af online-apps, 
lejevideoer og TV-arkiver
Udforsk de grænser, der ligger uden for et 
traditionelt TV. Lej og stream film, 
videoer, spil og meget mere direkte til dit 
TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er 
gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og 
nyd et stort udvalg af online-apps med 
Smart TV. Hold forbindelsen til familie og 
venner med Skype™ eller sociale 
netværk. Eller... bare søg på internettet!
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Vigtigste nyheder
Smart LED-TV
81 cm (32") HDTV, DVB-T/T2



Billede/display
• Display: LED HD-TV
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm 
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 350 cd/m²
• Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 200 Hz 

Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV
• Interaktivt TV: HbbTV*
• Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix*, Online-apps, 

Online videobutikker, Åben internetbrowser, 
YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8 dages elektronisk 

programguide

Smart-interaktion
• Brugerinteraktion: SimplyShare, MultiRoom 

Client*, Wi-Fi Miracast Certified *, Integreret Wi-
Fi, Skærm med PC-indgang

• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, 
Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, 
Widescreen

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
• My Remote-app*: Kontrol, MyRemote-optagelse, 

SimplyShare, TV-guide

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Clear Sound, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1

• Antal USB-stik: 2
• Trådløse forbindelser: Integreret Wi-Fi 11n
• Andre tilslutninger: CI+1.3-certificeret, Antenne 

IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-
LAN RJ-45, Digital lydudgang (koaksial), Audio L/R 
ind, Hovedtelefonudgang

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

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug 
& play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle 
Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning 
med ét tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

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

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA 
(v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG

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

1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 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: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3 W

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 800 x 530 x 133 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 738 x 450,8 x 35,5 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

738 x 501 x 185 mm
• Produktvægt: 7,1 kg
• Produktvægt (+ stand): 8,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 10,4 kg
• Kompatibel vægmontering: justerbar 200 x 100 

mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA 

batterier, Bordstand, Netledning, Quick start 
guide, Brochure med oplysninger om juridiske 
forhold og sikkerhed, Garantibevis

•
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Specifikationer
Smart LED-TV
81 cm (32") HDTV, DVB-T/T2

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af 
TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan 
finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi 
Miracast-certificering. For at få flere oplysninger henvises til 
dokumentationen til enheden.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der 
udbydes med Smart TV-app'en i dit land.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan 
være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). 
Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Philips TV-kamera (PTA317) sælges separat.
* 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 nogle 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.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 
operatør.

http://www.philips.com

