
 

 

Philips 5300 series
Slank Smart LED-TV med 
Full HD og Pixel Plus HD

80 cm (32")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C

32PFT5300
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fra
lank Smart LED-TV med Full HD
ed Pixel Plus HD
le hjemme hos deg kommer til å bli fengslet av det skarpe, klare og naturtro bildet på 
n slanke Smart LED-TV-en i 5300-serien med Full HD fra Philips. Med strålende bilder 
 alle kilder takket være Pixel Plus HD Engine.

Funksjonell eleganse
• Utrolig smal ramme gir deg mer bilde å være glad i

Et klart, levende bilde til enhver tid
• Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen
• Pixel Plus HD for vakre bilder du blir glad i
• 200 Hz PMR for skarpe bilder i bevegelse

Smart TV på den enkle måten
• Smart TV: en helt ny verden å utforske
• Wi-Fi Miracast™ – speil smarttelefonskjermen til TVen

Se på TV slik det passer deg
• Én HDMI-inngang og Easy Link for integrert tilkobling
• USB for multimedieavspilling
• Med integrert Wi-Fi kommer du enkelt online slik at du når hele verden



 Svært smal ramme
Tradisjonelle TVer har en ramme som går 
rundt TVen som en bilderamme. Den svært 
smale rammen vår er moderne og tynn, så du 
har mer bilde å nyte.

Micro Dimming
Takket være spesialprogramvaren som 
analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og 
justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast 
og bildekvalitet som gir en svært 
virkelighetsnær bildeopplevelse.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer 
bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre 
kontraster. Enten du streamer på Internett 
eller viser en DVD, får du skarpere bilder med 
lysere hvite og mørkere svarte farger.

200 Hz Perfect Motion Rate
Perfect Motion Rate kombinerer 
skjermteknologi fra Philips med avansert 
videobehandlingsteknikk for å forbedre 
kvaliteten i hver bilderamme. Uansett om du 

liker spill, intense sportsopplevelser eller 
actionfilmer, kan du glede deg over det 
ultimate innen skarpe og jevne bilder i 
bevegelse.

Smart TV
Oppdag en smartere opplevelse som overgår 
tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer 
eller spill fra videobutikker på Internett. Se 
tidligere sendte TV-programmer fra 
favorittkanalene dine, og kos deg med et stadig 
større utvalg av online-apper med Smart TV.

Wi-Fi Miracast™*
Speil det du ser på smartenheten din, og del 
det med venner og familie på TVen. Du kan 
speile alt fra bilder til videoer, spill og mye mer 
fra smarttelefonen og nettbrettet til 
storskjermen med en enkel kommando.

Integrert Wi-Fi
Med integrert Wi-Fi på Philips Smart TV er det 
raskt og enkelt å koble til hjemmenettverket, 

og du får tilgang til en verden full av innhold 
eller kan dele trådløst hjemme.

Én HDMI-inngang med EasyLink
Unngå kabelrot med én kabel som fører både 
bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. 
HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det 
sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden 
til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, 
gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll 
til å utføre de fleste operasjoner på TVen, 
DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-
boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det 
digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre 
multimedieenheter til USB-porten på TVen slik 
at du kan nyte bilder, videoer og musikk med 
den brukervennlige innholdsleseren på 
skjermen.
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Høydepunkter
Slank Smart LED-TV med Full HD
80 cm (32") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C



• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, • VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm
Bilde/skjerm
• Skjerm: LED Full HD
• Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 80 cm 
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect 

Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV-funksjoner
• Brukersamhandling: MultiRoom-klient, 

SimplyShare, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
• Interaktiv TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-opptak*
• SmartTV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpen 

nettleser, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser 
for nettverksinstallering, 
Innstillingsassistentveiviser

• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 
fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

• Skjermformatjusteringer: Avansert – flytt, 
Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, 
Zoom, strekk ut

• Philips TV-fjernkontroll-app*: Apper, Kanaler, 
Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 10 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk volumutjevning, Dynamisk 
bassforbedring, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 2
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• Antall USB-kontakter: 2
• Trådløse tilkoblinger: Wi-Fi 11n 2 x 2 integrert, 

Direkte Wi-Fi
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), 
Audio v/h inn, Audio-inngang (DVI), 
Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel

Systemlydkontroll, System-standby, Pixel Plus link 
(Philips)*, Ettrykks avspilling

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, 
.ASS

• Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 opptil v9.2)

• Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, PNG

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 

1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: DVB-T/T2/C
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programguide*: 8-dagers elektronisk 

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Drift
• Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• EUs energimerke for strøm: 29 W
• Årlig energiforbruk: 42 kWh
• Energimerkeklasse: A+
• Effektforbruk i standby: < 0,3W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Slå av bilde (for radio)

Mål
• Eskemål (B x H x D): 800 x 550 x 131 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

726 x 436 x 77 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

726 x 485 x 186 millimeter
• Produktvekt: 5 kg
• Produktvekt (+stativ): 5,7 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 7,5 kg
Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, 

Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om 
regelverk og sikkerhet, Bordstativ

•
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Spesifikasjoner
Slank Smart LED-TV med Full HD
80 cm (32") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-
operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. 
Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. 
Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer 

etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og 
operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/
smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 
kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 
eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i 
dokumentasjonen for enheten.

http://www.philips.com

