
 

 

Philips 5000 series
Светодиоден телевизор 
с Pixel Plus HD

81 см (32")
Full HD 1080p
DVB-T/C

32PFL5606H
Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер
с превъзходния светодиоден образ със 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер с възхитителното качество 
на светодиодния образ на LED телевизора 32PFL5606 от серията 5000 на Philips. С Pixel 
Plus HD Engine за чиста, жива Full HD картина, допълнен с автентичен звук.

Забавление с превъзходни детайли
• Full HD телевизор с Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота
• Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

Звуково изживяване с автентичен и чист звук
• Чуйте всяка дума с Clear Sound
• Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Опростена цялостна цифрова свързаност
• Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink
• Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер
• USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия

Проста настройка, лесна употреба
• Лесно настройване с помощ при настройките
• Ще бъдете преведени през настройките с проста екранна помощ



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD предлага уникално съчетание 
от идеална рязкост, естествени детайли, 
живи цветове и плавно естествено 
движение. Смущенията и шумът във всички 
източници - от мултимедия, до телевизия 
със стандартна резолюция, както и при 
висока резолюция с голяма степен на 
компресиране, се откриват и намаляват. 
Това гарантира ясен и изключително рязък 
образ.

Full HD светодиоден телевизор

Най-авангардната технология на 
светодиодна подсветка в този Full HD 
светодиоден телевизор съчетава красивата 
минималистична конструкция със 
зашеметяващо качество на картината и най-
ниското потребление на енергия в 
категорията. Освен това, тя не използва 
никакви опасни материали. Така със 
светодиодната подсветка се радвате на 
ниско потребление на енергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

100 Hz Perfect Motion Rate

Съчетавайки скоростта на обновяване на 
екрана с уникалната обработка на 
изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) 
създава изключителна рязкост на 

движенията за ясни и живи образи дори и 
при бърза смяна на образа на екрана.

Ясен звук

Clear Sound е новаторска аудио технология, 
която значително повишава разбираемостта 
на гласовете, независимо дали в реч или в 
песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка 
дума, за да можете изцяло да се 
наслаждавате на това, което гледате.

20 W RMS Incredible Surround
Почувствайте мощта на музикалния ритъм и 
атмосферата на филмите. Мощните 
усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 
10 W RMS) създават реалистична звукова 
сцена. Incredible Surround ви позволява да 
изпитате абсолютния съраунд с по-голяма 
дълбочина и ширина на звука, който 
допълва богатото зрително изживяване.

3 HDMI входа с Easylink

HDMI представлява един единствен кабел, 
който пренася и видео, и аудио сигнала от 
устройствата до телевизора, за да избегнете 
плетеницата от кабели. Той пренася сигнала 
без компресиране, което гарантира най-
високото качество от източника до екрана. 
Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно 
дистанционно управление, за да извършвате 
повечето действия с вашия телевизор, DVD, 
BluRay плейър, декодер или система за 
домашно кино.

USB (мултимедия)

USB съединителят ви дава достъп до JPEG 
снимки, MP3 музика и видео файлове за 
повечето USB дискове (USB устройства с 
памет). Поставете USB устройството в слота 
отстрани на телевизора и получете достъп 
до мултимедийно съдържание с лекия за 
използване екранен браузър на съдържание. 
Сега можете да гледате и споделяте своите 
видеофилми, снимки и музика.

Интегриран DVB тунер MPEG-4
Интегрираният цифров тунер ви позволява 
да приемате цифрова кабелна и ефирна 
телевизия без допълнителен декодер. 
Наслаждавайте се на качествена телевизия 
без струпване на кабели.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Акценти
Светодиоден телевизор
81 см (32") Full HD 1080p, DVB-T/C



• Тегло на изделието: 6,1 кг
Картина/дисплей
• Дисплей: рамкова светодиодна подсветка
• Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 81 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 400 cd/m²
• Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
• Време на отговор (типично): 2 мс
• Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 
Активен контрол + светлинен сензор, 100 Hz 
Perfect Motion Rate

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Ясен звук, Incredible Surround, 
Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 3
• HDMI функции: Канал за връщане на аудио
• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук, Готовност на системата, Pixel 
Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване, 
Системна информация (език за менюто)

• Брой компонентни входове (YPbPr): 1
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой USB портове: 1
• Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс 

Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), 
VGA вход за компютър + звуков вход L/R, 
Изход за слушалки

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: USB
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
• Формати за възпроизвеждане на изображения: 

JPEG

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 

1920x1080p

Удобство
• Електронен справочник за програми: 
Електронен наръчник на програми за 8 дни

• Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на 
канали, Съветник за свързване на устройства, 
Съветник за помощ при настройки

• Лесна употреба: Бутон за директно начало, 
Екранно ръководство за потребителя, 
Сензорни бутони за управление

• Настройки на формата на екрана: 4:3, 
Автоматично запълване, Автоматично 
мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 
14:9, Разтегляне на екрана за филми 16:9, 
Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, 
Немащабиран, Широк екран

• Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Съветник за авт. надстройка на фърмуера, 
Фърмуер, надстройван през USB

Тунер/приемане/предаване
• Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Захранване
• Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Енергиен етикет с клас: B
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 49 W
• Консумация на енергия годишно: 72 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,15 W

• Консумирана мощност в режим изключено: 
0,01 W

• Функции за пестене на електроенергия: Ключ за 
пълно спиране на захранването, ECO режим, 
Меню за екологични настройки, Светлинен 
сензор, Изключване на образа (за радио)

• Съдържание на олово: Да*

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

965 x 590 x 159 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

761 x 473 x 39,9 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

761 x 525 x 221 мм
• Тегло на изделието (със стойката): 9 кг
• Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип 
AAA, Настолна стойка, Ръководство за 
потребителя, Ръководство за бързо 
инсталиране, Брошура за правни въпроси и 
безопасност, Гаранционна карта, Декларация за 
софтуера
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* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни
* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

http://www.philips.com

