
 

 

Philips 5800 series
Niezwykle smukły 
telewizor LED Smart Full 
HD

80 cm (32")
Picture Performance Index 500
FHD
Pixel Plus HD
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iezwykle smukły telewizor LED Smart Full HD

technologią Pixel Plus HD
ziekolwiek jesteś, delektuj się szerokim wyborem programów w znakomitej jakości oraz znakomitym 

iękiem, dzięki telewizorowi Full HD Smart TV. Technologia Pixel Plus HD zapewnia wyjątkową 

rość obrazu z dowolnego źródła, a 20-watowy głośnik Bluetooth — nadspodziewanie czysty dźwięk. 

 przenośny telewizor dla miłośników muzyki.

Stworzony dla koneserów.
• Błyszcząca biała rama i imponujący głośnik typu sound-base.
• Wytrzymała przenośna konstrukcja zajmująca niewiele miejsca.
• Kratka głośnika sound-base wykończona wysokiej jakości materiałem firmy Kvadrat.

Wspaniałe kolory, zaskakująca głębia.
• Telewizor LED Full HD. Krystaliczna jakość obrazu.
• Pixel Plus HD. Żywy i wyraźny obraz niezależnie od typu źródła.
• Micro Dimming Pro. Inteligentny kontrast w dynamicznych scenach.

SAPHI: intuicyjny wybór treści w aplikacji
• Galeria aplikacji Philips. Dostęp do YouTube, Netflix i wielu innych.
• SAPHI: łatwy dostęp do najlepszej rozrywki

Doskonały dźwięk.
• Wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe. Doskonała czystość dźwięku, potężne basy.
• Zgodność z technologią Bluetooth. Czas ożywić muzykę!



 Biały kolor — nowoczesny wygląd
Wiemy, że poszukujesz niewielkiego 
telewizora, którego wygląd dorównuje 
parametrom technicznym. Dlatego nasz zespół 
projektantów połączył elegancką ramę w 
wyrafinowanym białym kolorze z błyszczącym 
wykończeniem, w wyniku czego powstał 
nowoczesny telewizor dodający uroku 
każdemu pomieszczeniu.

Przenośna konstrukcja
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym 
przenośnym telewizorze z małym ekranem 
można oglądać ulubione programy w 
dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku 
z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani 
wyników ulubionych rozgrywek sportowych. 
Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w 
centrum rozrywki!

Głośnik sound-base
Fonia w małym telewizorze jeszcze nigdy nie 
była na tak wysokim poziomie. Usłysz czystość 
każdego detalu oraz bogate, mocne basy. 
Wiele przetworników dźwięków średnich, 
wysokich i niskich zapewnia fantastyczne 
brzmienie i pobudza Twoje filmy, programy, 
gry i muzykę. Ponadto bezprzewodowa 

łączność Bluetooth sprawia, że możesz w 
niesamowicie prosty sposób odtwarzać swoje 
ulubione utwory i playlisty, ciesząc się 
fantastyczną jakością dźwięku.

Telewizor LED Full HD
Full HD to nowa jakość technologii HD. 
Ostrzejszy obraz, wyższy poziom jasności, 
lepszy kontrast i naturalne kolory, jakie 
zapewnia telewizor Full HD, sprawią, że 
oglądanie telewizji będzie jeszcze 
przyjemniejsze.

Pixel Plus HD
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia 
wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez 
względu na to, czy oglądasz wideo przez 
Internet, czy telewizję kablową, możesz cieszyć 
się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i 
głębszą czernią.

SAPHI
SAPHI jest szybkim i intuicyjnym systemem 
operacyjnym, który sprawia, że korzystanie z 
Philips Smart TV to prawdziwa przyjemność. 
Ciesz się doskonałą jakością obrazu oraz 
łatwym dostępem do przejrzystego menu 
opartego na czytelnych ikonach, od którego 

dzieli Cię tylko jeden przycisk. Z łatwością 
korzystaj ze swojego telewizora i szybko 
przechodź do popularnych aplikacji Philips 
Smart TV, takich jak YouTube czy Netflix.

Galeria aplikacji Philips
Galeria aplikacji Philips to obszerna kolekcja 
aplikacji internetowych, do których można 
uzyskać dostęp po podłączeniu telewizora 
Smart TV do Internetu. To takie proste! 
Wystarczy włączyć telewizor i połączyć się z 
Internetem, aby przenieść się do nowego 
świata internetowej rozrywki.

Wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe
Fonia w małym telewizorze jeszcze nigdy nie 
była na tak wysokim poziomie. Usłysz czystość 
każdego detalu oraz bogate, mocne basy. 
Wiele przetworników dźwięków średnich, 
wysokich i niskich zapewnia fantastyczne 
brzmienie i pobudza Twoje filmy, programy, 
gry i muzykę. Ponadto bezprzewodowa 
łączność Bluetooth sprawia, że możesz w 
niesamowicie prosty sposób odtwarzać swoje 
ulubione utwory i playlisty, ciesząc się 
fantastyczną jakością dźwięku.
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Zalety
Niezwykle smukły telewizor LED Smart Full HD
80 cm (32") Picture Performance Index 500, FHD, Pixel Plus HD



• Obsługiwane formaty napisów: .SMI, .SRT, .SSA, 
Obraz/wyświetlacz
• Przekątna ekranu (cale): 32 cale
• Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD
• Wyświetlacz: LED Full HD
• Długość przekątnej ekranu: 32 cali / 80 cm 
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Format obrazu: 4:3 i 16:9

Interakcja z użytkownikiem
• Program: Wstrzymanie odtwarzania programu, 

Nagrywanie USB*
• Łatwa obsługa: Sterowanie jednym przyciskiem 

Home
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator 

aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie 
oprogramowania przez USB

• Wskaźnik siły sygnału
• Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
• Elektroniczny przewodnik telewizyjny*: 

Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
• Ustawienia formatu ekranu: Automatyczne 

powiększenie, SuperZoom, Format filmowy 16:9, 
Nieskalowany, 16:9, 4:3

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 

Wyraźne brzmienie, Automatyczne ustawianie 
poziomu głośności, Smart Sound

• Parametry dźwięku: Technologia potrójnego 
pierścienia

• Konfiguracja głośników: 2 głośniki średnich tonów 
5 W, głośnik niskotonowy 10 W

Możliwości połączeń
• Liczba złączy HDMI: 2
• Liczba złączy USB: 1
• Inne połączenia: Common Interface Plus (CI+), 

Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Gniazdo anteny 
satelitarnej, Wyjście na słuchawki, Ethernet-LAN 
RJ-45

• EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota, 
Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, 
Odtwarzanie jednym przyciskiem

• Liczba złączy komponentowych (YPbPr): 1

Zastosowania multimedialne
• Odtwarzane formaty wideo: Kontenery: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)

.SUB, .TXT, .ASS
• Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3, WAV, 

WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
• Odtwarzane formaty obrazów: JPEG, BMP, GIF, 

PNG

Obsługiwana rozdzielczość ekranu
• Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 

przy 60 Hz
• Wejścia wideo: rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Obsługa MPEG: MPEG2, MPEG4
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Moc
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
• Pobór mocy w trybie wyłączenia: nie dot. W
• Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
• Funkcje oszczędzania energii: Zegar 

automatycznego wyłączania, Tryb EcoMode, 
Wyłączanie obrazu (dla radia)

• Klasa energetyczna: A+
• Etykieta energetyczna UE: 31 W
• Roczne zużycie energii: 46 kWh
• Zawartość rtęci: 0 mg
• Obecność ołowiu: Tak*

Wymiary
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

798 x 593 x 224 mm
• Waga produktu: 5,9 kg
• Waga produktu (z podstawą): 5,9 kg
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

731,6 x 514,5 x 58,9 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

731,6 x 514,5 x 170,0 mm
• Szerokość podstawy telewizora: 287,7 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 7,4 kg

Kolor i wykończenie
• Przód telewizora: Błyszczący biały

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, 

Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, 
Podstawa na biurko

•
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Dane techniczne
Niezwykle smukły telewizor LED Smart Full HD
80 cm (32") Picture Performance Index 500, FHD, Pixel Plus HD

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 
dni) zależą od kraju i operatora.

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór 
mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. 
Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych 
programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być 
obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane 
pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku 
niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana 
jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się 
z nadawcą.

* (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub 

jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa 
technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

http://www.philips.com

