
 

 

Philips 5200 series
TV LED slim, com Smart 
TV e Pixel Plus HD

80 cm (32")
TV LED
DTVi
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dos em sua casa serão conquistados pelas imagens nítidas, claras e reais da TV LED 
art Slim série 5200 da Philips. Aprecie imagens brilhantes provenientes de qualquer 
te graças ao nosso mecanismo Pixel Plus HD.

Uma TV muito mais do que inteligente - é bela!
• Dimensões finas enfeitam o seu interior
• Borda Ultrafina para que você veja mais de seu programa preferido

Assistam juntos, de forma incrível
• O Pixel Plus HD proporciona belas imagens que você vai adorar
• LED TV para imagens com contraste incrível
• Índice de desempenho de imagem 600

Conecte-se, comunique-se, registre e compartilhe
• Smart TV: um novo mundo para explorar
• Aplicativo MyRemote: a maneira mais inteligente de interagir com sua TV
• Wi-Fi Miracast™ — espelha a tela de seu smartphone para sua TV
• Cloud Explorer e Dropbox™: compartilhe diretamente para a sua tv



 Perfil fino

A TV de perfil Slim da Philips marca sua 
presença com dimensões modernas e 
sofisticadas. E, no fim das contas, por que sua 
TV não pode ser bela além de funcional?

Borda ultrafina

As TVs tradicionais possuem uma borda ao 
redor da TV como se fosse uma moldura para 
imagem. Nossa borda ultrafina é super 
moderna, para que você veja mais de seu 
programa preferido.

TV LED

Com o LED, você pode desfrutar de baixo 
consumo de energia e belas linhas, combinadas 
com alto brilho, contraste incrível e cores 
vibrantes.

Smart TV

Aprecie uma experiência mais inteligente que 
há além da TV tradicional. Transmissão e 
locação de filmes, vídeos ou jogos em lojas de 
vídeo on-line. Assista ao catch-up TV de seus 
canais favoritos e aproveite uma grande 
seleção de aplicativos on-line, como o 
YouTube.

MyRemote*

Controle sua TV Philips diretamente de seu 
dispositivo Smart. Com o aplicativo 
MyRemote, nunca foi tão fácil compartilhar 
conteúdo de seu aparelho Smart em sua TV 
(SimplyShare) ou ficar atualizado, e tudo isso 
graças ao Guia de programa de TV.

Wi-Fi Miracast™*

Espelhe o que você vê em seu dispositivo 
smart e compartilhe com amigos e família em 
sua TV. De fotos a vídeos, jogos e muito mais, 

espelhe algo de seu smartphone e tablet para a 
tela grande com um simples comando.

Cloud Explorer

O aplicativo Cloud Explorer facilita o 
compartilhamento, permitindo o acesso à 
conta do Dropbox™ por sua TV. É só 
transmitir e exibir qualquer conteúdo que você 
tenha armazenado on-line na tela da TV. Por 
que não espalhar as coisas boas? Carregue e 
exiba conteúdo de contas compartilhadas do 
Dropbox™ com seus amigos e sua família em 
qualquer lugar.

600 PPI
O Índice de desempenho de imagem 600 
combina mecanismos de processamento de 
imagem avançados e tecnologia do display 
Philips para melhorar os elementos de 
percepção: nitidez, contraste e cor. Seja qual 
for a origem, você desfrutará sempre de 
imagens nítidas com detalhes e profundidade 
incríveis, cores mais vívidas e brilhantes e tons 
de pele naturais.

Pixel Plus HD
O mecanismo Pixel Plus HD da Philips otimiza 
a qualidade da imagem para proporcionar 
imagens nítidas com um excelente contraste. 
Seja efetuando uma transmissão on-line ou 
assistindo a um vídeo, você desfrutará de 
imagens mais nítidas com brancos mais 
brilhantes e pretos mais intensos.
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Destaques
TV LED tela fina
80 cm (32") TV LED, DTVi
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• Número de conexões USBs: 1

Connections
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Imagem/tela
• Visor: TV LED HD
• Medida diagonal da tela: 32 polegadas / 80 cm 
• Resolução de imagem: 1366 x 768p
• Prop. da imagem: 4:3/16:9
• Brilho: 280 cd/m²
• Aprimoramento de imagens: Pixel Plus HD, Super-

resolução, 600 PPI

Smart TV
• TV interativa: Ginga
• Aplicativos* para SmartTV: Catch-up TV, 

Aplicativos on-line, Locadora de filmes online, 
Navegador aberto da Internet, YouTube, Netflix

• Social TV: Twitter
• Guia de programação de TV*: Guia eletrônico de 

programa de 8 dias

Interação inteligente
• Interação do usuário: SimplyShare, Certificação 

Wi-Fi Miracast*
• Programa: Pausar TV, Gravação em USB
• Fácil de instalar: Identificação automática de 

produtos Philips, Assistente de conexão de 
dispositivos, Assistente de instalação de rede, 
Assistente de configurações

• Fácil de usar: Botão Home com funções 
centralizadas, Manual do usuário na tela

• Firmware atualizável: Assistente de atualização 
automática do firmware, Firmware atualizável via 
USB, Atualização online do firmware

• Ajustes do formato da tela: Básico - Preencher a 
tela, Ajustar à tela, Advance - Shift, Zoom, 
Estender

• Indicação da intensidade do sinal
• Aplicativo My Remote*: Controlar, Simply Share, 

Guia de programação
• Guia eletrônico de programação*: Guia eletrônico 

de programação em 8 dias

Som
• Potência de saída (RMS): 16 W
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Clear Sound, Incredible 
Surround™, Reforço de graves, Smart Sound

Conectividade
• Número de conexões HDMI: 3

• Conexões wireless: Wi-Fi 11n 2x2 integrado
• Outras conexões: Saída de áudio digital (óptica), 

Saída para fone de ouvido, Conector de serviço, 
Antena tipo F, Entrada de áudio E/D

• EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do 
controle remoto, Controle de áudio do sistema, 
Modo de espera do sistema, Reprodução com um 
toque, Deslocamento automático de legendas 
(Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*

Aplicações de multimídia
• Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: 

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

• Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, 
WMA (v2 a v9.2), AMR, LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, 
GIF, JPS, PNG, PNS

• Formatos de legendas compatíveis: .AAS, .SMI, 
.SRT, .SSA, .SUB, .TXT

Resoluções de imagem compatíveis
• Entradas do computador: até 1920 x 

1080 @60 Hz para computadores
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 

x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV Digital: DTVi, DTV
• Suporte para MPEG: MPEG2, MPEG4
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Lig/Desl
• Alimentação: CA 120 a 220 V 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,5
• Recursos de economia de energia: Timer de 

desligamento automático, Modo econômico, 
Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

• Consumo de energia no modo desligado: < 0,5 W

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

732 x 430 x 82 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

732 x 484 x 190 mm
• Peso do produto: 4,9 kg
• Peso do produto (+base): 5.1 kg
• Peso, incluindo embalagem: TBC kg
• Compatível com montagem padrão VESA: 200 x 

200 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas 

AAA, Cabo de energia, Guia de início rápido, 
Folheto com informações legais e de segurança, 
Folheto de garantia, Suporte para cima da mesa

•
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Especificações
TV LED tela fina
80 cm (32") TV LED, DTVi

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da 
operadora.

* (Philips) compatível somente com dispositivo Philips específicos.
* As gravações em USB são apenas para canais digitais e podem ser 

limitadas pela proteção contra cópia de transmissão (CI+). 
Restrições dos países e canais podem ser aplicadas.

* A compatibilidade depende de um Android 4.2 ou posterior com 
certificação Wi-FI Miracast. Para obter mais detalhes, consulte a 
documentação do seu aparelho.

http://www.philips.com

