
 

 

„Philips“ 3100 series
Plonas „Full HD“ LED 
televizorius su „Digital 
Crystal Clear“

99 cm (39'')
„Full HD 1080p“
DVB-T/C

39PFL3108H
Tikros pramogos

Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 3108 serijos „Full HD“ LED televizoriuje su „Digital Crystal Clear“ technologija galėsite 
mėgautis ryškiais, aiškiais vaizdais. Šios serijos televizoriai atkuria ryškius vaizdus, puikų garsą ir 
išsiskiria minimalistiniu dizainu. Įsigykite šį televizorių ir mėgaukitės puikiais vaizdais namuose.

Valdykite bendrinimo ir įrašymo funkcijas dideliame ekrane
• „Pause TV“ ir USB įrašymas – galite pristabdyti ir įrašyti programas

Suteikia pramogoms gyvybiškumo
• „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
• 100 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) švariam judesio ryškumui
• „Digital Crystal Clear“ technologija – kad vaizdo kokybė būtų geresnė
• Dvi HDMI įvestys – integruota galimybė prisijungti
• USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti
• Išgirskite kiekvieną garsą su „Clear Sound“



 „Pause TV“ ir USB įrašymas
Norite padaryti pertraukėlę, o po to žiūrėti 
televizijos programą toliau? Pauzės funkcija 
reiškia, kad jums niekada nebereikės laukti 
(arba žiūrėti!) reklamų. Norite įsirašyti 
tiesioginę skaitmeninę televizijos transliaciją ir 
peržiūrėti ją patogiu laiku? Elektroniniame 
programų vedlyje raskite mėgstamas 
programas ir paprastai sudarykite įrašymo 
tvarkaraštį. Paprasčiausiai prijungus USB 
standųjį diską prie televizorius, transliacija bus 
išsaugota ir ją galėsite peržiūrėti vėliau.

„Full HD“ LED TV
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai 
HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite 
pačios geriausios. Įsivaizduokite kvapą 
gniaužiantį vaizdą su ryškiomis detalėmis, 
pasižymintį puikiu šviesumu, neįtikėtinu 
kontrastiškumu, aiškiai perteikiamais judesiais, 
realistiškomis spalvomis ir vaizdo 
tikroviškumu, o šalia to ir mažos energijos 
sąnaudos. Gerai, daugiau nebeieškokite. „Full 

HD“ LED televizoriai geriau perteikia detales, 
nei standartiniai HDTV. O kuo daugiau detalių 
vaizde, tuo stipresni žiūrėjimo pojūčiai.

100 Hz PMR
Kad vaizdo judesys atrodytų tikslus, sklandus ir 
natūralus, „Philips“ sukūrė PMR – savo 
standartą judančio vaizdo ryškumui matuoti. 
„Perfect Motion Rate“ yra bendras mūsų 
unikalaus vaizdo apdorojimo, kadrų per 
sekundę skaičiaus ir kiekvieno kadro 
atnaujinimo dažnio, tobulų pritemdymo 
galimybių ir foninio apšvietimo technologijų 
rezultatas. Didesnis PMR skaičius atitinka 
didesnį kontrastingumą ir aiškesnius judesius, o 
jums tai reiškia puikios kokybės vaizdą.

„Digital Crystal Clear“ sistema
Mėgaukitės itin švariu vaizdu iš bet kokio 
šaltinio. Šis vaizdo naujovių paketas 
skaitmeniniu būdu pakoreguoja ir optimizuoja 
vaizdo kokybę, parinkdamas optimalius 
kontrastingumo, spalvų ir ryškumo lygius.

Dvi HDMI įvestys
Jokios painiavos su laidais – vienu laidu iš jūsų 
įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, 
ir garsas . HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, 
todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas 
aukščiausios kokybės vaizdas.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)
Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį 
fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą 
multimedijos įrenginį prie USB prievado 
televizoriaus šone ir mėgaukitės nuotraukomis, 
vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia 
ekrano turinio naršykle.

Televizorius su „Clear Sound“
Ši inovatyvi garso technologija padidina vokalo 
aiškumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Todėl 
girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis 
tuo, ką žiūrite.
39PFL3108H/12

Ypatybės
Plonas „Full HD“ LED televizorius
99 cm (39'') „Full HD 1080p“, DVB-T/C



• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 39 in / 99 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 300 cd/m²
• Dinaminis ekrano kontrastas: 100 000 : 1
• Vaizdo išryškinimas: „Digital Crystal Clear“ 

sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

Išmanioji sąveika
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengva naudoti: One-stop Home button
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos atnaujinimas per USB
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, 14:9, 14:9 mastelio 

keitimas, 16:9, Automatinis, Kinas, Subtitrai
• Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
• Elektroninis programų gidas*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 18 W
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Švarus garsas, „Incredible Surround“, Dinaminis 
žemųjų dažnių padidinimas, Aukštųjų ir žemųjų 
dažnių reguliavimas, Išlygintojas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 2
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• AV jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, Ausinių išvestis, Garso K / D įvestis, 
Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis)

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4

• Muzikos atkūrimo formatai: MP3

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 43 W
• Metinis energijos suvartojimas: 62 kW·h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
režimu: < 0,3 W

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

980 x 620 x 150 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

891 x 536 x 64,7 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

891 x 583 x 250 mm
• Gaminio svoris: 8,3 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 10,2 kg
• Svoris su pakuote: 15,4 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Stalinis stovas, Greitos pradžios vadovas, 
Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Garantijos lapelis, Šoninis AV prijungimo kabelis, 
Vartotojo vadovas

•
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Specifikacijos
Plonas „Full HD“ LED televizorius
99 cm (39'') „Full HD 1080p“, DVB-T/C

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

http://www.philips.com

