
 

 

Philips 4500 series
LED TV พร้อม Digital 
Crystal Clear

81 ซม. (32")

32PHA4509
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ร้อม Digital Crystal Clear
าชิกทุกคนในครอบครัวจะเพลิดเพลินกับภาพคมชัดของทีวี Philips 4500 ซีรี่ส์ LED 
เครื่องออกแบบให้มีความเรียบง่าย ให้ภาพสดใส และเสียงยอดเยี่ยม 
ให้ทีวีรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องภายในบ้าน

รับชมได้ทุกที่แฝงไว้ด้วยความสวยงาม
• Digital Crystal Clear: ความคมชัดที่คุณจะต้องการแบ่งปัน
• ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความเข้มอย่างเหลือเชื่อ
• 100Hz PMR สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง

เหนือกว่าความบันเทิงคือการตกแต่งภายใน
• ขอบจอภาพแคบเป็นพิเศษเพื่อให้คุณเต็มอิ่มกับภาพที่ต้องการ
• รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มการตกแต่งภายใน

การรับชมโทรทัศน์ที่สะดวกสบายของคุณ
• อินพุต HDMI สองชุดพร้อม Easylink เพื่อการเชื่อมต่อในตัว
• USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย



 ขอบจอภาพแคบเป็นพิเศษ

ทีวีรุ่นเก่ามีขอบจอภาพรอบๆ ทีวีดูคล้ายกรอบรูป 
ทีวีรุ่นนี้ของเรามีขอบจอภาพแคบเป็นพิเศษทั้งยั
งบางอีกด้วยเพื่อให้คุณเต็มอิ่มกับภาพที่ต้องการ

รูปลักษณ์ทันสมัย
ได้รับการออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยเพื่อให้
กลมกลืนกับการตกแต่งภายในของคุณ 
เพราะทีวีควรมีความสวยงามไม่ว่าเปิดหรือปิดเค
รื่อง

Digital Crystal Clear
Philips สร้างสรรค์ Digital Crystal Clear 
มาเพื่อภาพที่เป็นธรรมชาติจากทุกแหล่งสัญญา
ณ เพราะไม่ว่าคุณจะดื่มด่ำกับละครเรื่องโปรด 
ข่าว หรือดูวิดีโอกับเพื่อนๆ 
คุณจะได้ภาพที่มีความเข้ม สี 
และความคมชัดที่ดีที่สุด

ทีวี LED

ด้วยแสงพื้นหลัง LED 
คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ 
และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่าง
สูง คมเข้มของภาพที่น่าทึ่งและสีสันสดใส

100Hz Perfect Motion Rate

ไม่มีสิ่งใดจะตื่นเต้นไปกว่าอะดรียาลีนที่หลั่งออ
กมาพร้อมความตื่นเต้นของเกม กีฬาความเร็ว 
หรือภาพยนตร์แอคชั่น ด้วยเหตุนี้ทีวี Philips จึงมี 
100Hz Perfect Motion Rate 
เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเ
นื่อง 
เพราะแม้ว่าชีพจรของคุณแทบจะหยุดทำงานจา
กความตื่นเต้น แต่ภาพจะยังคงดำเนินต่อไป

อินพุต HDMI 2 ชุดพร้อม Easylink
หลีกเลี่ยงปัญหาสายพันกันด้วยสายเคเบิล 
HDMI 
แบบเส้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจา
กอุปกรณ์ของคุณไปยังทีวี สายเคเบิล HDMI 
ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่าย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลไปที่จอภา
พ พร้อมด้วย Philips Easylink 
ที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานส่วนใหญ่ของทีวี, 
DVD, Blu-ray, กล่องรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเ
พียงอันเดียว

USB (ภาพภ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)

แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ 
เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิตอล, 
เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ 
เข้ากับพอร์ต USB 
ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่า
ย วิดีโอและดนตรี 
ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย
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ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ขนาดจอในแนวทแยง: 32 นิ้ว / 81 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

การโต้ตอบอัจฉริยะ
• ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
• เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัพเกรดได้: 

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
• การปรับรูปแบบหน้าจอ: จุด:จุด, ซูม 1, ซูม 2, 4:3, 

จอกว้าง

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 10 วัตต์
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Virtual Surround, Clear 

Sound, ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL)

การเชื่อมต่อ
• จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 2
• จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
• จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 1
• จำนวนช่อง USB: 1
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, 

เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล (โคแอกเชียล), Audio L/
R in, PC-in VGA + Audio L/R in, 
ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, Service connector

• EasyLink (HDMI-CEC): สแตนด์บายระบบ, 
เล่นด้วยปุ่มเดียว

การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/

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

• การสนับสนุนรูปแบบบทบรรยาย: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT

• รูปแบบการเล่นเพลง: MP3
• รูปแบบการเล่นภาพ: JPEG, BMP, PNG

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้
• อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดล้อม: 5° C ถึง 40° C
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
• การประหยัดพลังงานในโหมดปิด (off): < 0.5 วัตต์
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, 

โหมด Eco

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

812 x 533 x 140 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

726.5 x 435.6 x 76.8 มม.
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 

726.5 x 483.7 x 186.2 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 5 กก.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 5.8 กก.
• ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 100 x 100 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, ที่วางบนโต๊ะ, สายไฟ, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

•
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