
 

 

Philips 4000 series
Digital Crystal Clear 
Özelliğine Sahip 3D İnce 
LED TV

99 cm (39 inç)
Full HD 1080p
DVB-T/C

39PFL4398H
Patlamış mısırınızı hazırlayın

Daha fazla heyecan için 3D İnce LED TV
Eğlence deneyimini Philips 4398 serisi 3D LED TV'nin göz alıcı LED kalitesiyle yaşayın. 
Pixel Plus HD motordan güç alan 3D LED TV ile sevilen 3D içeriğiniz canlı ayrıntılarla 
hayat kazanır.

Tasarımı bir üst seviyeye tașıyor
• Daha ince tasarım ve kendini gösteren performans için ultra dar çerçeve

Eğlencede yeni boyut deneyimini yașayın
• Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
• Üstün hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
• Zahmetsiz 3D deneyimi için Easy 3D
• Görüntü kalitesini geliștirmek için Digital Crystal Clear
• Dahili bağlantı için iki HDMI giriși ve Easylink
• Multimedya oynatımı için USB
• Clear Sound ile her sesi duyun



 Ultra dar çerçeve
İyi tasarımın bir hikayesi vardır. Hassas bir 
șekilde üretilen tek parça cilalı parlak ön panel 
ya da daha zarif bir profil olușturmak için 
tasarlanan çerçeve bunun kanıtıdır. Bu iki 
özellik, ürünün hem içinde hem de dıșında 
sunduğumuz yüksek performansı ve hassasiyeti 
anlatır.

Full HD LED TV

Görüntü kalitesi önemlidir. Olağan HDTV'ler 
kaliteli görüntüler sunsa da en iyisini 
beklersiniz. Canlı ayrıntılara eșlik eden yüksek 
parlaklık, inanılmaz kontrast, keskin hareket 
çözünürlüğü, gerçekçi renkler, doğal 
görüntüler ve düșük güç tüketimini hayal edin. 
Artık uzağa bakmanıza gerek yok. Full HD LED 
standart HDTV'lerden fazla ayrıntı sunar ve 
daha ayrıntılı görüntüler, sizin için daha yoğun 
bir izleme deneyimi anlamına gelir.

100 Hz PMR

Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve 
doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü 
keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı 
geliștirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz 
video ișleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her 

bir karenin yenilenme hızının yanı sıra 
mükemmel kısma olanakları ve arkadan 
aydınlatma özelliğinin birleșmesinin sonucunda 
ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha 
yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine 
katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde 
etmenizi sağlar.

Easy 3D

Yüksek kaliteli, titreșimsiz ve düșük gölgeli 3D 
performansı sunan pasif 3D teknolojisi 
sayesinde saatlerce konforlu izleme keyfini 
yașayın. Tüm 2D içerikleri, canlı ve kusursuz 
3D görüntülere dönüștürün. Bu șık ve hafif 3D 
gözlükler rahatça takılabilir ve pile ihtiyaç 
duymaz.

Digital Crystal Clear
Kaynak ne olursa olsun, olağanüstü net 
görüntülerin tadını çıkarın. Görüntü 
yeniliklerinden olușan bu paket, optimum 
kontrast, renk ve netlik seviyelerini elde etmek 
için görüntü kalitesini dijital olarak ayarlar ve 
optimize eder.

USB (fotoğraflar, müzik, video)

USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player 
veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan 

tarafında bulunan USB portuna bağlayarak 
fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini 
kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Easylink ile iki HDMI giriși

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de 
ses sinyallerini tașıyan tek bir kabloyla kablo 
karmașasından kurtulun. Sıkıștırılmamıș 
sinyalleri kullanan HDMI kaynaktan ekrana en 
yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile 
birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev 
sinema sisteminde çoğu ișlemi gerçekleștirmek 
için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya 
ihtiyacınız olur.

Clear Sound TV

Bu yenilikçi ses teknolojisi, ister konușma ister 
șarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlașılma 
düzeyini önemli ölçüde artırır. Bu teknoloji 
sayesinde her șeyi duyabilir ve izlediğiniz 
programdan en büyük keyfi alırsınız.
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3D İnce LED TV
99 cm (39 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C
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Görüntü/Ekran
• Ekran: LED Full HD
• Diagonal ekran boyutu: 39 inç / 99 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 300 cd/m²
• Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 

Hz Perfect Motion Rate
• 3D: Easy 3D

Akıllı Etkileșim
• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
• Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir 

bellenim
• Ekran Format Ayarları: Otomatik zoom, 16:9 film 

genișletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiș, 
Geniș Ekran, 4:3

• Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
• Elektronik Program Rehberi*: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 10W
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı
• EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunușla oynatma, 

Uzaktan kumanda geçiși, Sistem ses kontrolü, 
Sistem bekleme

• HDMI bağlantı sayısı: 2
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 1
• AV bağlantı sayısı: 1
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Dijital ses çıkıșı (optik), Servis 
konektörü

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, 

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

• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - 

v9.2 arası)
• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-T/C
• MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Enerji Etiketi Sınıfı: A
• AB Enerji Etiketine uygun güç: TBC W
• Yıllık enerji tüketimi: TBC kW·s
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama 

zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma 
(radyo için)

• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,3 W

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 960 x 600 x 160 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 878 x 517 x 91 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

878 x 573 x 190 mm
• Ürün ağırlığı: 6,2 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 6,7 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 8,4 kg
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 

mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x 

AAA Pil, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve 
güvenlik broșürü, Garanti Belgesi, 2 x 3D Gözlük, 
Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu

• İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük Oyun kiti 
PTA436, 3D gözlük PTA417

•
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* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve 
yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yașamadıklarından emin 
olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelișmemiș 
olduğundan 6 yaș altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre 
bağlıdır.

http://www.philips.com

