
 

 

Philips 4000 series
LCD-TV med Pixel Plus 
HD

37 tum
Full HD 1080p
digital-TV

37PFL4606H
Njut av en garanterat fantastisk TV-kväll

TV med Full HD i modern design
Med Philips får du fantastiska prestanda till rätt pris både idag och imorgon. LCD-TV:n 
37PFL4606 i 4000-serien erbjuder bilder i Full HD med lättanvända digitala TV-
anslutningar och äkta TV-design.

Modern design som passar din heminredning
• Lättåtkomliga pekkontroller

En alltid lika skarp och levande LCD-bild
• Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
• 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

Autentisk och klar ljudupplevelse
• Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt
• Smidiga anslutningar med 3 HDMI-ingångar och Easylink
• Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox
• USB för fantastisk multimedieuppspelning

Lätt att installera och använda
• Enkel att installera med inställningsguiden



 Pekkontroller (2k11)
Pekkontroller är intelligenta, beröringskänsliga 
knappar som ersätter utskjutande knappar. 
Pekkontrollerna reagerar på minsta beröring 
och gör att du kan sätta på TV:n, byta kanal och 
justera volymen. Pekkontrollerna har också en 
Home-knapp som gör att du kan aktivera 
hemmenyn.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD är en unik kombination av 
extrem skärpa, verklighetstrogna detaljer, 
levande färger och mjuka, naturliga rörelser. 
Artefakter och brus från alla källor, från 
multimedia till standard-TV men även 
komprimerad HD, upptäcks och reduceras så 
att bilden blir klar och knivskarp.

20 W RMS och Incredible Surround
Känn kraften hos musikens rytmer och 
stämningen i filmerna. Den kraftfulla 20 W 
RMS-förstärkaren (2 x 10 W RMS) skapar en 
naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround 
får du surroundljud med större omfång, vilket 
förhöjer tittarupplevelsen.

3 HDMI-ingångar med EasyLink

HDMI är en enda kabel för överföring av både 
bild- och ljudsignaler från dina enheter till din 

TV. Du slipper trassel med många olika kablar. 
Den överför okomprimerade signaler och ger 
bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. 
Tillsammans med Philips Easylink behöver du 
bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan 
alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, 
digitaldekoder eller hemmabiosystem.

USB (multimedia)

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton 
mp3-musik och videofiler på de flesta USB-
minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på 
sidan av TV:n och få åtkomst till 
multimedieinnehåll med hjälp av den 
lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du 
kan du visa och dela dina videor, foton och 
musik.

Integrerad DVB-mottagare MPEG-4
Med den integrerade digitalmottagaren kan du 
titta på digital kabel-TV och marksänd digital-
TV utan någon extra digitaldekoder. Titta på 
kvalitets-TV utan trassel.

Enkel att installera

TV:n är enkel att installera steg för steg med 
inställningsguiden. Guiden visar några skärmar 
med enkla val för viktiga inställningar. TV:ns 
prestanda anpassas snabbt till dina personliga 
önskemål utan svåra termer eller inställningar 
och det går mycket snabbt.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar 
rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i 
snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar 
en kombinerad synlig effekt, genom de 
snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural 
Motion och en unik bildbehandling, för en 
oöverträffad rörelseskärpa.
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Funktioner
LCD-TV
37 tum Full HD 1080p, digital-TV



Inställningsguide •
Bild/visning
• Teckenfönster: LCD med Full HD
• Diagonal skärmstorlek: 37 tum / 94 cm 
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 400 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
• Svarstid (medel): 2 ms
• Bildförbättring: Pixel Plus HD, Digital Natural 

Motion, Active Control, 400 Hz PMR (Perfect 
Motion Rate)

Ljud
• Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och 
baskontroll

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Ljudkontroll för systemet, 

System-standby, Uppspelning med en 
knapptryckning, Systeminfo (menyspråk)

• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
• Antal AV-anslutningar: 1
• Antal USB-portar: 1
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), 
PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB
• Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Musikuppspelningsformat: MP3
• Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet
• Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk 

programguide
• Enkel installation: Kanalinställningsguide, 

• Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, 
Användarhandbok på skärmen

• Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, 
Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma 
underrubrik, Superzoom, Inte skalförändrad, 
Widescreen

• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för 

uppgradering av programvara, Programvara kan 
uppgraderas via USB

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt
• Nätström: 220-240 V, 50 Hz
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Energiklass: C
• EU-energimärkning, effekt: 92 W
• Årlig strömförbrukning: 134 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
• Strömsparfunktioner: Ekoläge, Meny för ekologiska 

inställningar, Tyst bild (för radio)
• Förekomst av bly: Ja*

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 1 150 x 650 x 160 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

912,3 x 577,1 x 84,1 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

912,3 x 625,2 x 236,4 mm
• Produktvikt: 10,3 kg
• Produktvikt (+stativ): 12,8 kg
• Vikt inkl. förpackning: 17,2 kg
• Kompatibelt väggfäste: justerbar, 300 x 200 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 

x AAA-batterier, Bordsställning, Bruksanvisning, 
Snabbstartguide, Garantibevis
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* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig 
i alla länder

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 
där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
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