
 

 

Philips 5300 series
Ultraslankt Full HD LED-
TV med Pixel Plus HD

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

32PFT5362
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ltraslankt Full HD Smart LED TV
ed Pixel Plus HD

 elegant europæisk design med masser af funktioner. Philips 5300 Smart TV giver dig 
e dine yndlingsapps og det bedste indhold på en Full HD-skærm med Pixel Plus HD. 
d filmhit, live sport og multiplayerspil, lige når du vil.

Smuk fokus på detaljer
• Den åbne stander skaber en fornemmelse af lethed

Se hver eneste detalje
• Pixel Plus HD giver dig smukke billeder, du vil elske
• Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast

Få forbindelse til en større verden med dette Smart TV
• Smart TV: gå på opdagelse i en helt ny verden
• Philips App Gallery leverer underholdningen til dig

TV-kigning efter dit hoved
• To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
• USB til multimedieafspilning



 Ny, åben stander
Et TV med moderne, raffinerede linjer 
fortjener en stander, som løfter det op over 
det ordinære. Det er derfor, designerne hos 
Philips TV skabte denne åbne, unikke stander, 
som falder smukt ind i dit interiør.

Pixel Plus HD
Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer 
billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med 
smuk kontrast. Så uanset om du streamer 
online eller ser en disk, vil du kunne nyde 
skarpere billeder med lysere hvide toner og 
sortere sortniveau.

Full HD LED-TV
Billedkvalitet betyder noget. Normale 
HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer 
mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj 
lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, 
så du får et livagtigt billede.

Smart TV

Få en smartere oplevelse der giver mere, end 
det traditionelle TV kan. Lej og stream film, 
videoer eller spil fra on-line tjenester. Se 
tidligere sendte udsendelser fra dine 
yndlingskanaler, og få glæde af et voksende 
udvalg af online apps med Smart TV.

Philips TV/STA-galleri
Philips App Gallery er en omfattende samling af 
online apps, som du kan åbne, lige så snart dit 
Smart TV har oprettet forbindelse til 
internettet. Så nemt er det! Tænd blot for 

TV'et, opret forbindelse til internettet, og 
oplev en helt ny verden af underholdning 
online.

To HDMI-indgange med EasyLink
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til 
både billede- og lydsignaler fra dine enheder til 
dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, 
der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til 
skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du 
blot brug for en enkelt fjernbetjening til at 
udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-
ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (fotos, musik, video)
Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-
hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-
afspiller eller en anden multimedieenhed til 
USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, 
videoer og musik med den brugervenlige 
indholdssøgning på skærmen.
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Vigtigste nyheder
Ultratyndt Full HD LED-TV
80 cm (32") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C



Billede/display
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 80 cm 
• Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
• Billedformat: 4:3/16:9
• Lysstyrke: 280 cd/m²
• Billedforbedring: Pixel Plus HD
• Maksimalt luminansforhold: 65 %

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 16 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk lydstyrkejustering, Basregulering, 
Smart Sound

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 2
• Antal USB-stik: 2
• Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), 

Digital lydudgang (optisk), Antenne IEC75, 
Ethernet-LAN RJ-45, Hovedtelefonudgang

• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-
through, System-lydkontrol, System-standby, 
Afspilning med ét tryk

• Trådløse forbindelser: Dual Band, Wi-Fi 11n 2x2 
integreret

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

• Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 op til v9.2)

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

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• HEVC-understøttelse
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz

• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3 W
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 28 W
• Årligt energiforbrug: 41 kW-timer
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Blyholdig: Ja*

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 798 x 520 x 140 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

726,5 x 425,36 x 81,8 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

726,5 x 478,3 x 189,9 mm
• Tv-stander, breddeafstand: 361,15 mm
• Produktvægt: 5,2 kg
• Produktvægt (+ stand): 5,45 kg
• Vægt inkl. emballage: 7,31 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 100 x 100 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA 

batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med 
oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, 
Bordstand

Smart TV-funktioner
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Én Smart-menuknap til det hele, 
Brugervejledning på skærmen

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Interaktivt TV: HbbTV
• Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, 

NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, 

Tilpas til skærm, Zoom, stræk
• Smart TV-apps*: Onlinevideobutikker, Åbn 

internetbrowser, Social TV, TV on Demand, 
YouTube

• Brugerinteraktion: SimplyShare
•
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Specifikationer
Ultratyndt Full HD LED-TV
80 cm (32") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 
operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 

hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

http://www.philips.com

