
 

 

Philips 4000 series
LCD TV, Pixel Plus HD

94 cm-es (37"-es)
Full HD 1080p
digitális TV

37PFL4606H
Garantáltan kellemes este a tévé mellett

Modern kivitelű Full HD TV
A Philips elérhető áron nyújt kiemelkedő TV- teljesítményt, most és a jövőben. Ez a 4000-
es sorozatú 37PFL4606 LCD TV a Full HD kép, a könnyedén használható digitális TV 
csatlakozók mellett egy letisztult dizájnnal rendelkező TV-t nyújt az Ön számára.

Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához
• Könnyen kezelhető érintésvezérlés

Mindig tiszta, élénk LCD kép
• A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
• 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

Valósághű és tiszta hangélmény
• Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált
• Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
• Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez
• USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz

Egyszerű beállítás és használat
• Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd



 Érintésvezérlés (2k11)
Az érintésvezérlés intelligens, érintésre 
érzékeny gombokból áll, amelyek a kiálló 
gombokat helyettesítik. A legfinomabb érintést 
is érzékelő kezelőszervekkel elvégezhető a 
készülék bekapcsolása, a csatornaváltás és a 
hangerő beállítása. Az érintőgombok között 
van a Home (Főmenü) gomb is, amellyel 
aktiválható a főmenü.

Pixel Plus HD
A Pixel Plus HD a képélesség, a természetes 
részletesség, az élénk színek és az egyenletes, 
természetes mozgás egyedi kombinációját 
nyújtja. A multimédiás eszközöktől a 
hagyományos felbontású TV-ig és az erősen 
tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a 
rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva 
a tiszta és borotvaéles képet.

20 W RMS, Incredible Surround
Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek 
hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) 
teljesítményű erősítők életszerű hanghatást 
biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével 
a hangokat még nagyobb mélységben és 
kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes 
surround hatás pedig még inkább gazdagítja a 
látványt.

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen 
kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, 

elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel 
tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a 
legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A 
Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, 
a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-
rendszer legtöbb funkcióját egyetlen 
távvezérlővel működtetheti.

USB (multimédia)

Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést 
a legtöbb USB-kulcson (USB memóriaosztályú 
eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 
zenefájlhoz. Dugja be az USB eszközt a TV 
oldalán található aljzatba, így a képernyőn 
megjelenő tartalomböngészővel könnyedén 
hozzáférhetővé válnak a multimédiás 
tartalmak. Most lehetősége van fényképei, 
zenéi és videói megtekintésére, és másokkal 
való megosztására.

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység
A beépített digitális hangolóegység lehetővé 
teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön 
beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a 
vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Egyszerű beállítás

A TV-t igen könnyű beállítani a beállítási segéd 
részletes útmutatásai alapján. A segéd néhány 
képernyőt jelenít meg, amelyeken egyszerűen 
kiválasztható beállításokkal lehet meghatározni 
az alapvető funkciókat. A TV teljesítményét 
saját igényei szerint állíthatja be értelmezési 
nehézségek nélkül, pillanatok alatt.

400 Hz-es Perfect Motion Rate

A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén 
a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a 
kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig 
tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-
rel előállított képhatás a leggyorsabb 
képernyőfrissítés, a HD Natural Motion 
technológia és egy egyedi feldolgozási mód 
együttes eredménye, amely minden eddiginél 
élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.
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Fénypontok
LCD TV
94 cm-es (37"-es) Full HD 1080p, digitális TV



• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, •
Kép/Kijelző
• Kijelző: LCD Full HD
• Átlós képernyőméret: 37 hüvelyk / 94 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 400 cd/m²
• Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
• Válaszidő (tipikus): 2 ms
• Kép javítása: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, 

Active Control, 400 Hz-es Perfect Motion Rate

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása

Csatlakoztathatóság
• HDMI-csatlakozások száma: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Rendszer-hangvezérlés, 

Készenlét, Lejátszás egy gombnyomásra, 
Rendszerinformáció (a menü nyelve)

• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• AV csatlakozók száma: 1
• USB csatlakozók száma: 1
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet 
(koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató 
kimenet

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
• Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Zenelejátszási formátumok: MP3
• Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem
• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 

programfüzet
• Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, 

Beállítások asszisztens varázsló

Képernyőn látható felhasználói útmutató
• Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus 

kitöltés, Autozoom, Film széthúzása,14:9, Film 
széthúzása,16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom 
képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő

• Teletext: 1000 oldalas Smart Text
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás
• Tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: C
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 92 W
• Éves energiafogyasztás: 134 kWh
• Készenléti fogyasztás: 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Öko 

beállítások menü, Kép némítása (rádióhoz)
• Ólomtartalom: Igen*

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1150 x 650 x 160 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

912,3 x 577,1 x 84,1 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

912,3 x 625,2 x 236,4 mm
• Termék tömege: 10,3 kg
• Termék tömege (+állvány): 12,8 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 17,2 kg
• Kompatibilis fali tartó: állítható, 300 x 200 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, 

Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, 
Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Garancialevél
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* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, 
hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó 
frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében 
található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy 
előfizetéshez kötött. További információért forduljon a 
szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 

4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz 
technológiai alternatívákat.

http://www.philips.com

