
 

 

Philips 5000 series
LED TV s HD TV 
s technologií Pixel Plus

81 cm (32")
HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H
Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru
s vynikajícím obrazem 100Hz LED PMR
Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru Philips 32PFL5206 s dokonalou 
kvalitou LED. Systém Pixel Plus zaručuje jasný a živý obraz, který je doplněn o autentický 
zvuk.

Vaše zábava ve vynikajícím detailu
• HD Ready TV s technologií Pixel Plus pro lepší detaily a jas
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

Zážitek z autentického a čistého zvuku
• Slyšte každé slovo s technologií Clear Sound

Jednoduchá možnost digitálního připojení
• Hladké připojení se 1 vstupem HDMI a připojením Easylink
• Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu
• Využijte možnost přehrávání fotografií a hudby prostřednictvím USB

Jednoduchá instalace, snadné použití
• Jednoduché nastavení s pomocí průvodce
• Procesem konfigurace vás provází zjednodušená nápověda na obrazovce



 HD TV s technologií Pixel Plus
Pixel Plus je technologie pro zpracování 
digitálního obrazu, která zvyšuje počet řádků a 
pixelů. Výsledek znamená vždy obraz ostrý 
jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou 
z jakéhokoli zdroje.

LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED 
v tomto televizoru kombinuje atraktivní 
minimalistický design s úžasnou kvalitou 
obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve 
své kategorii. Navíc světelná technologie LED 
neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky 
podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou 
spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný 
kontrast a ostrost i živé barvy.

100Hz Perfect Motion Rate

Díky kombinaci obnovovací frekvence panelu a 
jedinečného zpracování obrazu vytváří funkce 
Perfect Motion Rate (PMR) mimořádnou 
ostrost pohybu pro čistý a zářivý obraz 
dokonce i při rychlém pohybu na obrazovce.

Clear Sound

Clear Sound je novátorská audio technologie, 
která významně zvyšuje srozumitelnost 
mluveného slova nebo zpěvu. Zaručuje, že 
uslyšíte každé slovo a sledovaný pořad si tak co 
nejlépe vychutnáte.

1 vstup HDMI s funkcí EasyLink

Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním 
kabelem ze zařízení do televizoru a ušetří vás 
tak spousty dalších kabelů. Přenáší 
nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje 
nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky 
připojení Philips Easylink potřebujete 
k provádění operací s televizorem, DVD, 
přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či 
systémem domácího kina pouze jeden dálkový 
ovladač.

Konektor USB pro přehrávání fotografií 
a hudby

Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím 
ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 

uložené na většině flash disků USB 
(paměťových zařízeních USB). Připojte disk 
USB ke konektoru na straně televizoru a 
získejte prostřednictvím jednoduchého 
prohlížeče obsahu na obrazovce přístup 
k multimediálnímu obsahu. Nyní můžete 
prohlížet a sdílet své fotografie a hudbu.

Integrovaný DVB tuner MPEG 4
Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem 
digitálního kabelového i pozemního vysílání, 
aniž by byl třeba přídavný set top box. 
Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

Nápověda na obrazovce

Nový průvodce uzpůsobením zajišťuje snadné 
nastavení. Na televizoru se vedle sebe zobrazí 
různá nastavení obrazu, ze kterých si vyberete 
upřednostňované nastavení. Úvodní 
konfiguraci tak zvládnete dokončit v několika 
snadných krocích.

Jednoduchá instalace

Tento televizor umožňuje snadné nastavení za 
pomoci průvodce, který vás krok za krokem 
provede procesem nastavení. Postupně 
zobrazí několik obrazovek s jednoduše 
volitelnými možnostmi pro výběr základních 
nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno 
nastaven dle vašich osobních preferencí.
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Přednosti
LED TV
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C



Datum vydání 2019-06-22

Verze: 4.2.7

12 NC: 8670 000 84513
EAN: 87 12581 62557 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

32PFL5206H/58

Specifikace
LED TV
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích
* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 

energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
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