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την απόλυτη οπτική εµπειρία µε τη Flat TV Cineos της Philips µε Pixel Plus 2 

ht 2, την πιο πρόσφατη τεχνολογία LCD και την επιτραπέζια βάση. Πλήρης 

ε περιεχόµενο πολυµέσων µε το Digital Media Reader µέσω USB.

ική οπτική εµπειρία
νη LCD WXGA HD, µε ανάλυση 1366 x 768p
µατωµένος ψηφιακός δέκτης για λήψη DVB-T
τότητα για HD, για προβολή υψηλής ποιότητας HDTV

l Plus 2 HD για µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, βάθος και ευκρίνεια
ναµική βελτίωση της αντίθεσης επιτυγχάνει λεπτοµερή απόδοση του µαύρου
νεργό Ambilight 2 καναλιών βελτιώνει την οπτική εµπειρία

ρφιά βρίσκεται στις λεπτοµέρειες
ιλαµβάνεται ειδική βάση µε κοµψή σχεδίαση

 ποιότητα ψηφιακών φωτογρ.
δοχή USB για εύκολη και γρήγορη αναπαραγωγή πολυµέσων

ελιγµένη απόδοση
οδοι HDMI για πλήρη ψηφιακή σύνδεση HD σε ένα καλώδιο
 

Philips Cineos
Ψηφιακή τηλεόραση Flat 
TV widescreen µε 
τεχνολογία Pixel Plus 2 HD 
και Ambilight 2 καναλιών

37"
LCD ενσωµατωµένη ψηφιακή 
τεχνολογία
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Ψηφιακή τηλεόραση Flat TV widescreen µε τεχνολογία Pixel Plus 2 HD και Ambilight 
2 καναλιών

Προδιαγραφές
 

Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Φωτεινότητα: 550 cd/m²
• Αντίθεση δυναµικής οθόνης: 6000:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6 ms
• Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 3" ίντσα / 94 εκ. 
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus 2 HD, 3/2-2/2 pull 

down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 
Active Control + Αισθητήρας φωτός, Ψηφιακή 
τεχνολογία Natural Motion, Βελτίωση δυναµικής 
αντίθεσης, Jagged Line Suppression, Προοδευτική 
σάρωση, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

Ambilight
• Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight 2 καναλιών, 

Αυτόµ. προσαρ. σε περιεχόµενο βίντεο, Λυχνία 
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας

• Ρυθµίσεις χρωµάτων: Πολλά χρώµατα
• Λειτουργία αχνού φωτισµού: Χειροκίνητη και 

µέσω αισθητήρα φωτός

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2x15W
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος, 

∆υναµική βελτίωση µπάσων, Ισοσταθµιστής 
γραφικών

• Σύστηµα ήχου: Εικονικό Dolby Digital

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 4
• Τύποι ηχείων: Ενσωµατωµένα γούφερ µε 

τεχνολογία wOOx, Θολοειδή τουίτερ

Εφαρµογές πολυµέσων
• Digital Content Management: Συσκευή 

ανάγνωσης ψηφιακών µέσων
• Συνδέσεις πολυµέσων: USB (δυνατότητα βίντεο 

ροής)
• Φορµά αναπαραγωγής: MP3, Αρχεία προβολής 

slide (.alb), Ακίνητες εικόνες JPEG, MPEG1, 
MPEG2

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)

• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): DVB COFDM 
2 K/8 K, PAL, SECAM

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: Επίγειος δέκτης DVB *
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB, Y/C
• 3 εξ.: YPbPr
• Ext 4: HDMI
• Ext 5: HDMI
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video, USB

• Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Είσοδος PC VGA, Είσοδος S/PDIF (οµοαξονική), 
Έξοδος S/PDIF (οµοαξονική), Κοινή διασύνδεση

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για τα παιδιά 

+Γονικός Έλεγχος
• Ρολόι: Έξυπνο ρολόι
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ονοµασία 

προγραµµάτων, Αυτόµατη ρύθµιση καναλιών, 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS), 
Autostore, Ψηφιακός συντονισµός PLL, Plug & 
Play

• Ευκολία στη χρήση: 4 λίστες αγαπηµένων, Αυτόµ. 
διατήρηση έντασης (AVL), Ένταση ήχου ∆έλτα 
ανά προρύθµιση, Περιβάλλον εργασίας χρήστη 
µε γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος 
προγραµµάτων, Πλαϊνό χειριστήριο

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: EPG για 
αυτό και το επόµενο πρόγραµµα

• Εικόνα σε εικόνα: ∆ιπλή οθόνη µε κείµενο
• Τηλεχειριστήριο: Amp, DVD, Sat, STB (Set-Top 

Box), VCR, Πολυλειτουργικό
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4401
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, 6 λειτουργίες 

ευρείας οθόνης, Αυτόµατο φορµά, Επέκταση 
ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, 
Μετατόπιση υποτίτλων & επικεφαλίδων, Super 
Zoom, Ευρεία οθόνη

• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: Habit Watch, Γραµµή 

πληροφόρησης προγράµµατος
• Στήριγµα VESA: Συµβατότητα µε το πρότυπο 

Vesa

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, 

καλώδιο κεραίας RF
• Προαιρετικά αξεσουάρ: Επιδαπέδια βάση

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 991 x 707 x 114 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Υ x Β): 

767 x 255 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 39 κ.
• Βάρος προϊόντος: 2" κ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1 024 x 768, 60Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720 p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
1160 x 923 x 290 χιλ.
• Έγχρωµο περίβληµα: High Gloss Black
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 

800,200 χιλ.

Ρεύµα
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Κατανάλωση ρεύµατος: 163 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 1,4W
•
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Ψηφιακή τηλεόραση Flat TV widescreen µε 
2 καναλιών
Οθόνη LCD WXGA, 1366 x 768p
Οθόνη WXGA µε κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση 
HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική 
εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεµόπαιγµα, µε 
εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώµατα. Η ζωντανή 
και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωµένη οπτική 
εµπειρία.

Ενσωµατωµένος ψηφιακός δέκτης DVB-T
Ο ενσωµατωµένος δέκτης DVB-T επιτρέπει τη λήψη 
ψηφιακού επίγειου τηλεοπτικού σήµατος. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν χρειάζεστε πρόσθετο set top box και καλώδια.

HD Ready
Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας µιας 
πραγµατικής τηλεόρασης HD και συνδεθείτε µε πηγές 
HD, όπως HDTV, Blue-ray DVD ή HDVD. Το HD ready 
είναι µια προστατευµένη προδιαγραφή που προσφέρει 
καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση µε την 
προοδευτική σάρωση. Συµµορφούµενο µε τα πρότυπα 
της EICTA, προσφέρει µια οθόνη HD µε ανάλυση και 
ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. ∆ιαθέτει υποδοχή 
YPbPr και µη συµπιεσµένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή 
HDMI, µε υποστήριξη HDCP. Εµφανίζει σήµατα των 
720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Pixel Plus 2 HD
Το Pixel Plus 2 HD συνδυάζει µεγάλη ευκρίνεια, φυσικές 
λεπτοµέρειες, αυξηµένο βάθος, ζωντανά χρώµατα και 
οµαλή, φυσική κίνηση εικόνας από τυπικά τηλεοπτικά 
σήµατα, σήµατα υψηλής ευκρίνειας και πηγές 
πολυµέσων. Κάθε pixel της εισερχόµενης εικόνας 
βελτιώνεται ώστε να ταιριάζει καλύτερα µε τα 
περιβάλλοντα pixel, έχοντας ως αποτέλεσµα πιο φυσική 
εικόνα. Τα είδωλα σε συµπιεσµένο περιεχόµενο 
πολυµέσων εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, 
διασφαλίζοντας ότι η εικόνα είναι ευκρινής και 
πεντακάθαρη.

∆υναµική βελτίωση αντίθεσης
Αναζητάτε την επίπεδη LCD µε την πιο υψηλή αντίθεση 
και τις πιο ζωντανές εικόνες, ακόµα και σε µεγάλη γωνία 
θέασης. Η λειτουργία δυναµικής βελτίωσης της 
αντίθεσης της Philips χρησιµοποιεί µεθόδους 
επεξεργασίας βίντεο και την πρωτοποριακή τεχνολογία 
αχνού οπίσθιου φωτισµού. Έτσι, αποδίδει βαθύ και 
πλούσιο µαύρο και βελτιωµένο επίπεδο λεπτοµέρειας. 
Με τον αχνό οπίσθιο φωτισµό η αντίθεση αυξάνεται έως 
και 5 φορές*, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η γωνία 
θέασης. Προσφέρει φωτεινή και ζωντανή εικόνα µε 
υψηλή αντίθεση και ζωηρά χρώµατα, (* ο συντελεστής 
κυµαίνεται µεταξύ 2 και 5, ανάλογα µε τον τύπο και το 
περιεχόµενο της εικόνας).

Ambilight 2 καναλιών
Το Ambilight συµβάλλει εντυπωσιακά στη συνολική 
οπτική εµπειρία καθώς παράγει περιβάλλοντα φωτισµό 
που συµπληρώνει τα χρώµατα και την φωτεινότητα της 
εικόνας στην οθόνη. Προσθέτει µια νέα διάσταση στην 
οπτική εµπειρία και σας βυθίζει πλήρως στο περιεχόµενο 
που παρακολουθείτε. ∆ηµιουργεί ατµόσφαιρα, προσφέρει 
πιο άνετη θέαση και βελτιώνει τη λεπτοµέρεια, την 
αντίθεση και το χρώµα της εικόνας. Το Ambilight ρυθµίζει 
αυτόµατα και ανεξάρτητα τα χρώµατά του σύµφωνα µε 
το περιεχόµενο που αλλάζει στην οθόνη.

Παρεχόµενη επιτραπέζια βάση
Περιλαµβάνεται επιτραπέζια βάση ίδιας σχεδίασης.

Υποδοχή σύνδεσης πολυµέσων USB
Η υποδοχή USB επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχεία 
πολυµέσων jpg, mp3 και alb που αποθηκεύονται στα 
περισσότερα USB-stick και στις περισσότερες ψηφιακές 
µηχανές (συσκευές µνήµης USB 1.1). Συνδέοντας το 
USB στην υποδοχή στο πλάι της τηλεόρασης, έχετε 
πρόσβαση στις φωτογραφίες και στα µουσικά σας αρχεία. 
Ο εύκολος τρόπος να δείξετε τις φωτογραφίες σας και 
να ακούσετε τη µουσική σας µαζί µε άλλους.

* DVB-T, υποστηρίζεται µόνο σε επιλεγµένες χώρες
37PF9631D/10τεχνολογία Pixel Plus 2 HD και Ambilight 

Κύρια σηµεία προϊόντος

http://www.philips.com

