
 

 

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

81 cm (32”)
HD Ready (s podporou HD)
DVB-T/C

32PFL5206H
Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer
s ostrým 100 Hz obrazom vďaka technológii PMR LED
Uvoľnite sa a vychutnajte si skvelý televízny večer v podmanivej kvalite vďaka technológii 
LED na televízoroch LED značky Philips 32PFL5206 série 5000. Rozlíšenie Pixel Plus 
zaručí jasný a živý obraz, ktorý je dokonale doplnený autentickým zvukom.

Vaša zábava v úžasných detailoch
• HD Ready TV s technológiou Pixel Plus pre lepšie detaily a čistotu obrazu
• Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu

Autentické a čisté zážitky zo zvuku
• Vďaka funkcii Clear Sound budete počuť každé slovo

Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia
• Hladké pripojenie s 1 vstupom HDMI a Easylink
• Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača
• Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB

Pohodlné nastavenie, jednoduché používanie
• Jednoduché nastavenie s pomocníkom
• Jednoduchý pomocník na obrazovke Vás prevedie nastavením



 HD TV s technológiou Pixel Plus
Pixel Plus je funkcia digitálneho spracovania 
obrazu, ktorá zvyšuje počet riadkov a počet 
pixelov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva 
s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, vždy a z 
každého zdroja.

LED

Tento televízor s najmodernejšou 
technológiou podsvietenia diódami LED v sebe 
spája pútavý minimalistický dizajn s 
ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu 
všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo 
svojej kategórii. Navyše technológia 
podsvietenia LED neobsahuje žiadne 
nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si 
môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, 
vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, 
ako aj živé farby.

100 Hz Perfect Motion Rate

Perfect Motion Rate (PMR) v sebe spája 
obnovovaciu frekvenciu panela s jedinečným 
spracovaním obrazu na vytvorenie výnimočnej 
ostrosti zobrazenia pohybu a čistého a živého 
obrazu aj pri rýchlom pohybe na obrazovke.

Čistý zvuk

Clear Sound je inovatívna zvuková technológia, 
ktorá výrazne zvyšuje zrozumiteľnosť 
hlasového prejavu, či už hovoreného, alebo 
spievaného. Zaručí, že budete počuť každé 
slovo, takže si naplno vychutnáte sledovaný 
program.

1 HDMI vstup s pripojením EasyLink

HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové 
aj zvukové signály zo zariadení do televízora, 
takže vám pomáha predísť neporiadku 
v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, 
čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja 
na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink 
vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a 
môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom 
televízore, prehrávači diskov DVD, diskov 
BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie 
alebo systéme domáceho kina.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám 
formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 
uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB 

(zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte 
zariadenie USB do konektora na boku 
televízora a získate prístup k multimediálnemu 
obsahu pomocou jednoduchého prehliadača 
obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobraziť a 
podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

Integrovaný DVB tuner MPEG-4
Integrovaný digitálny tuner Vám umožní 
prijímať signál digitálnej káblovej a pozemnej 
televízie bez potreby dodatočného koncového 
prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez 
zbytočných komplikácií.

Pomocník na obrazovke

Váš nový osobný sprievodca Vás ľahko 
prevedie procesom nastavovania. Televízor 
zobrazí rôzne nastavenia obrazu vedľa seba a 
Vy si budete môcť vybrať tie, ktoré Vám 
vyhovujú. Tým Vám pomôže vykonať inštaláciu 
rýchlo a veľmi jednoducho.

Jednoduché nastavenie

Tento televízor jednoducho nastavíte krok za 
krokom vďaka zrozumiteľnému pomocníkovi 
nastavenia. Tento pomocník zobrazí niekoľko 
obrazoviek s jednoducho voliteľnými 
možnosťami, kde vyberiete základné 
nastavenia. Výkon TV sa nastaví tak, aby 
vyhovoval Vášmu osobnému vkusu bez 
náročných pojmov alebo nastavení a tento 
proces je veľmi rýchly.
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Hlavné prvky
LED TV
81 cm (32”) HD Ready (s podporou HD), DVB-T/C
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Technické údaje
LED TV
81 cm (32”) HD Ready (s podporou HD), DVB-T/C

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného 
vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. 
Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke 
podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú 
podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho 
operátora.

* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách
* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie 

televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch 
tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice 
RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
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