
 

 

Philips 5800 series
Ultratenký Full HD LED 
televizor Smart

80 cm (32")
Index dokonalého obrazu 500
FHD
Pixel Plus HD
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ltratenký Full HD LED televizor Smart
technologií Pixel Plus HD
ull HD televizorem Smart, který se pyšní vysokou kvalitou zvuku, si naprosto kdekoli užijete věrný, 

ý obsah. Technologie Pixel Plus HD se stará o jasný obraz z jakéhokoli zdroje. 20W reproduktor 

etooth přináší kvalitu, kterou byste od něj nečekali. Tohle je přenosný televizor pro milovníky hudby.

Navrženo pro náročnější diváky.
• Lesklý bílý rám a skvělý zvuk.
• Robustní a přenosné řešení, pokud je pro vás důležité, kde bude stát.
• Mřížka Sound-base s úpravou ze špičkové látky Kvadrat

Skvělé barvy. Překvapivá hloubka.
• HD LED TV. Křišťálově průzračné rozlišení.
• Pixel Plus HD. Ostrý obraz bez ohledu na zdroj.
• Technologie Micro Dimming Pro: Inteligentní kontrast pro dynamické scény.

Systém SAPHI: intuitivní výběr z obsahu aplikace
• Galerie aplikací Philips. Přístup k aplikacím Youtube, Netflix a dalším.
• SAPHI. Chytrý způsob, jak si užít svůj televizor.

Design zvuku
• Zvukové řešení vše v jednom. Mimořádná čistota. Důrazné basy.
• Kompatibilní s Bluetooth. Oživte tyto seznamy skladeb.



 Bílý moderní design
Víme, že chcete televizor s malou obrazovkou, 
u kterého je vzhled stejně důležitý jako výkon. 
Náš designérský tým vytvořil rám z elegantní 
bílé s lesklým povrchem a odlehčený design, 
který lichotí každému současnému interiéru.

Přenosné provedení
Stylový, kompaktní, lehký a přenosný. Na 
televizoru s malou obrazovkou se můžete na 
své oblíbené programy dívat kdekoli, ať už 
v kuchyni nebo když venku táboříte s rodinou. 
Díky tomuto přenosnému televizoru budete 
mít přehled o aktuálních zprávách či 
nejnovějších sportovních výsledcích. Je navržen 
pro každou zábavu!

Sound Base
Žádný malý televizor ještě nezněl tak dobře. 
Každý detail uslyšíte zcela jasně a s bohatými, 
mohutnými basy. Sestava středových, 
výškových a basových reproduktorů poskytuje 
skvělou kvalitu zvuku a vnáší tak do filmů, 
pořadů, her a hudby více života. A navíc 

bezdrátové připojení Bluetooth nesmírně 
usnadní poslech vašich oblíbených písní 
a playlistů v prvotřídní zvukové kvalitě.

Full HD LED TV
Full HD přináší ještě další úroveň HD. Díky 
nabídce ostřejšího obrazu s vyšším jasem, 
lepším kontrastem a realistickými barvami 
přináší obrazovka Full HD ještě lepší zážitky ze 
sledování televize.

Pixel Plus HD
Engine Philips Pixel Plus HD optimalizuje 
kvalitu obrazu a výsledkem je ostrý obraz 
s úžasným kontrastem. Takže ať streamujete 
online nebo sledujete kabelové vysílání, 
vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny 
bílé a hlubší odstíny černé.

SAPHI
SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém, 
díky kterému je televizor Philips Smart TV 
radost používat. Vychutnejte si skvělou kvalitu 
obrazu a přístup do přehledné nabídky 

s ikonami stisknutím jednoho tlačítka. Snadno 
ovládejte svůj televizor a rychle přecházejte 
k oblíbeným aplikacím Philips Smart TV, včetně 
YouTube, Netflix a dalších.

Galerie aplikací Philips
Galerie aplikací Philips je široká řada online 
aplikací, ke kterým můžete přistupovat, když je 
váš chytrý televizor připojen k internetu. Je to 
tak jednoduché! Stačí zapnout televizor, 
připojit se k internetu a zažijete zcela nový svět 
online zábavy.

Zvukové řešení „vše v jednom“
Žádný malý televizor ještě nezněl tak dobře. 
Každý detail uslyšíte zcela jasně a s bohatými, 
mohutnými basy. Sestava středových, 
výškových a basových reproduktorů poskytuje 
skvělou kvalitu zvuku a vnáší tak do filmů, 
pořadů, her a hudby více života. A navíc 
bezdrátové připojení Bluetooth nesmírně 
usnadní poslech vašich oblíbených písní 
a playlistů v prvotřídní zvukové kvalitě.
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Přednosti
Ultratenký Full HD LED televizor Smart
80 cm (32") Index dokonalého obrazu 500, FHD, Pixel Plus HD



Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 32"
• Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD
• Displej: LED Full HD
• Úhlopříčka obrazovky: 32 palců / 80 cm 
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
• Poměr stran: 4:3 / 16:9

Interakce s uživatelem
• Program: Pozastavení televizního vysílání, 

Nahrávání na zařízení USB*
• Snadné použití: Sdružené tlačítko Home
• Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. 

aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes 
USB

• Indikace úrovně signálu
• Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
• Elektronický programový průvodce (EPG)*: 8denní 

elektronický programový průvodce
• Nastavení formátu obrazovky: Automatický zoom, 

SuperZoom, Rozšířený obraz 16:9, Nepřepočítaný, 
16:9, 4:3

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 20 W
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatická úprava hlasitosti, Funkce Smart 
Sound

• Zvukové funkce: Technologie Triple Ring (trojitý 
prstenec)

• Konfigurace reproduktorů: 2 x 5W reproduktor 
pro střední rozsah a výšky, basový reproduktor 
10 W

Možnosti připojení
• Počet připojení HDMI: 2
• Počet portů USB: 1
• Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus 

(CI+), Digitální audiovýstup (optický), Satelitní 
konektor, Výstup pro sluchátka, Ethernet-LAN RJ-
45

• EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového 
ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní 
režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho 
tlačítka

• Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 

WMV9/VC1, HEVC (H.265)
• Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, 

.TXT, .ASS
• Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, 

WMA (v2 až v9.2)
• Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podporovaná rozlišení
• Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
• Video vstupy: až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání
• Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 

W
• Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 

Neuvedeno W
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Funkce úspory energie: Automatický vypínač, 

Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
• Značka energetické třídy: A+
• Spotřeba dle energetického štítku EU: 31 W
• Průměrná roční spotřeba: 46 kWh
• Obsah rtuti: 0 mg
• Přítomnost olova: Ano*

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 798 x 593 x 224 mm
• Hmotnost výrobku: 5,9 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,9 kg
• Rozměry sady (Š x V x H): 

731,6 x 514,5 x 58,9 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

731,6 x 514,5 x 170,0 mm
• Šířka podstavce pod televizor: 287,7 mm
• Hmotnost včetně balení: 7,4 kg

Barva a povrch
• Přední strana televizoru: Lesklá bílá

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x 

baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod 
k rychlému použití, Brožura s právními a 
bezpečnostními informacemi, Stojan na nábytek

•
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Specifikace
Ultratenký Full HD LED televizor Smart
80 cm (32") Index dokonalého obrazu 500, FHD, Pixel Plus HD

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho 
zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a 
poskytovatelích služeb.

* 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.

* 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.

* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 

součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

http://www.philips.com

