
 

 

Philips Séria 5000
LCD TV s technológiou 
Pixel Plus HD

32" (81 cm)
HD Ready (s podporou HD)

32PFL5404
Fantastický dizajn, vynikajúci výkon.

S vynikajúcim obrazom a zvukom.
Zažite vynikajúci výkon so zobrazením 1366 x 768p. V kombinácii s výkonným jadrom 
Pixel Plus HD a fantastickým neviditeľným zvukovým systémom vás tento plochý TV nikdy 
nesklame.

Živý obraz ostrý ako britva
• Pixel Plus HD pre lepšie detaily, hĺbku a čistotu
• HD LCD displej s rozlíšením 1366 x 768p
• 28.9 miliardy farieb pre úžasný prirodzený obraz
• Dynamický kontrast 50000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby
• Active Control so svetelným senz. optimalizuje kvalitu obrazu

Čistý a prirodzený zvuk
• Hudobný výkon 2 x 10 W RMS
• Dynamické zlepšenie basov pre zvuk ako v kine
• Neviditeľné reproduktory s neuveriteľným priestorovým zvukom

Jednoducho sa pripojte a vychutnávajte
• Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
• 3 HDMI vstupy s Easylink pre pripojenie v úplnom HD rozlíšení
• PC vstup umožňuje použiť váš TV ako PC monitor
• Inteligentný obraz a int. zvuk na prispôsobenie vášho pozerania



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD je technológia spracovania 
obrazu, ktorá umožňuje divákom sledovať 
obsah, ktorý je živý, prirodzený a reálny. 
Výsledkom je obraz ostrý ako britva s 
neuveriteľnými detailmi a hĺbkou z 
akéhokoľvek zdroja HD.

LCD displej, 1366 x 768p
WXGA displej plazmovej obrazovky s 
technológiou state-of-the-art vám poskytne 
vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 
pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené 
progresívne riadkované obrazy s optimálnym 
jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý 
obraz vám poskytne vylepšený zážitok z 
pozerania.

28,9 miliardy farieb
Živý a prirodzený obraz z najpokrokovejšieho 
spracovania farieb. 3 farebné kanály (RGB) sú 
optimalizované pomocou 10-bitového 
rozlíšenia dosahujúceho celkovo 28,9 miliárd 

farieb. Vytvára živé farby, pričom si uchováva 
vynikajúcu ostrosť. Zdokonalené algoritmy 
rozpoznávajú nepatrné farebné tiene a odtiene 
pokožky a ich spracovaním dodávajú obrazu tie 
najprirodzenejšie farby.

USB na prehrávanie fotografií a hudby
Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám 
typu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uložených 
na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení 
pamäťovej triedy USB). Pripojte svoje 
zariadenie USB do konektora na boku 
televízora a získate prístup k fotografiám a 
hudobným súborom prostredníctvom 
jednoduchého prehľadávača obsahu 
zobrazeného priamo na obrazovke. Umožňuje 
tak jednoduché prezeranie a zdieľanie vašich 
fotografií a hudby.

PC vstup (VGA)
S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k 
počítaču pomocou kábla VGA a použiť ho ako 
PC monitor.

Active Control + Svetelný senzor
Active Control je jedinečný spôsob 
optimalizácie kvality obrazu prostredníctvom 
merania a analýzy prichádzajúceho signálu za 
účelom automatického nastavenia kvality 
obrazu. Active Control so svetelným 
senzorom používa senzor na nastavenie jasu 
obrazu podľa úrovne okolitého svetla v 
miestnosti.

Neviditeľné reproduktory
Neviditeľný zvukový systém, ktorý dokonale 
splynie s dizajnom skrinky. Zvuk Incredible 
Surround vám umožní zažiť dokonalý 
priestorový zvuk s lepšou hĺbkou a šírkou 
zvuku. Poskytuje čistú a priestrannú zvukovú 
scénu, ktorá dopĺňa bohatý divácky zážitok.

ECO Flower
V priebehu posledných 10 rokov sme sa 
usilovali o zníženie nášho vplyvu na 
životné prostredie a v tomto úsilí budeme 
aj naďalej pokračovať. Prostredníctvom 
našich ekologických výrobných postupov 
máme v úmysle vytvárať televízory značky 
Philips, ktoré sú ešte ekologickejšie a majú 
výrazne menší dopad na životné 
prostredie. Spoločnosť Philips získala 
ekologické označenie EU ECO (kvet) pre 
väčšinu svojich modelov práve vďaka 
vysokej energetickej účinnosti jej 
televízorov, ich mimoriadne nízkej 
spotrebe v pohotovostnom režime (až o 
50 % menej ako vyžaduje úroveň normy 
EU ECO), zastaveniu používania 
nebezpečných látok (napr. olova) a faktu, 
že spoločnosť Philips vyrába televízory, 
ktoré sa dajú ľahko recyklovať.
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Hlavné prvky
LCD TV
32" (81 cm) HD Ready (s podporou HD)



• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie video, CVBS vstup, Zvukový vstup Ľ/P, Slúchadlový 
Obraz/Displej
• Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
• Svetlosť: 500 cd/m²
• Dynamický kontrast obrazovky: 50 000:1
• Čas odozvy (typický): 8 ms
• Uhol zobrazenia: 178º (H) / 178º (V)
• Uhlopriečka: 32 palec / 81 cm 
• Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT 

maticou
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Zdokonalenie obrázkov: Pixel Plus HD, 

Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový 
filter, 3D zabr. prekl. MA, Active Control + 
Svetelný senzor, Vylepšenie farieb, Vylepšenie 
prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, 
Dynamické zdokonalenie kontrastu, Vylepšené 
prechody jasu, Progresívne riadkovanie, 
Nastavenie ostrosti, Automatická korekcia odtieňa 
pokožky, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, 
Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz

• Zdokonalenie obrazovky: Polovičné zníženie 
odlesku

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové formáty

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1 280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
Cez vstup 
HDMI/DVI

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1 080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10W

hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound
• Zvukový systém: NICAM Stereo

Vybavenie a vlastnosti
• Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská 

kontrola
• Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Časovač budenia
• Zlepšenie pripojenia: Easy Link
• Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie 

programov, Automatická inštalácia kanálov, 
Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, 
Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Ponuka 
na obrazovke, Zoznam programov, Sprievodca 
nastavením, Bočné ovládanie

• Obrázok v obrázku: Picture in graphics
• Diaľkové ovládanie: TV
• Typ diaľkového ovládača: RCPF02E09B
• Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 

Automatický formát, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 
16:9, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Širokouhlá 
obrazovka

• Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový 

informačný riadok
• Smart mode (Inteligentný režim): Hra, Movie 

(Film), Osobné, Úspora energie, Standard 
(Štandardný), Výrazné

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: USB
• Formáty prehrávania: MP3, Súbory prezentácie 

(.alb), Statické obrázky JPEG

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L'
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF

Pripojiteľnosť
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup, RGB
• Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
• Počet Scart konektorov: 2
• Ext 3: YPbPr, Zvukový vstup Ľ/P
• Predné/bočné konektory: HDMI v1.3, Vstup S-
výstup, USB 2.0
• Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
• Iné pripojenia: PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, 

Výstup S/PDIF (koaxiálny)
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Informácie o systéme (jazyk ponuky), 
Easy Link, Prepojenie cez diaľkové ovládanie, 
Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim 
systému

Príkon
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
• Napájanie zo siete: 220 – 240, 50 Hz
• Spotreba energie (typická): 83 W
• Spotreba energie: 105 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,15 W

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 810 x 519 x 95 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

810 x 570 x 230 mm
• Váha vrátane balenia: 15,7 kg
• Hmotnosť produktu: 10,4 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 12,6 kg
• Rozmery krabice (Š x V x H): 

1040 x 618 x 200 mm
• Farebná skrinka: Vysokolesklá čierna predná lišta 

so skrinkou s čiernou skrinkou
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 200 x 

200 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Stolový otočný stojan, 

Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky, Diaľkové 
ovládanie, Dve batérie AAA

•
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