
 

 

Philips 3000 series
Full HD тънък LED 
телевизор с Digital Crystal 
Clear

102 см (40")
Full HD 1080p
DVB-T/C/S/S2

40PFL3078K
Чисто забавление

Full HD тънък LED телевизор
Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с Full HD LED телевизорите Philips, серия 3008 с Digital 

Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на 

телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран
• Pause TV и запис на USB – пауза и записване на програми
• PC входът ви позволява да използвате телевизора като монитор за компютъра

Вдъхва живот на забавленията
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
• Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
• Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
• Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
• USB за възпроизвеждане на мултимедия
• Троен тунер с DVB-S за приемане с висока детайлност без плетеница от кабели



 Pause TV и запис на USB

Искате да прекъснете гледането на 
телевизия и да продължите по-късно? 
Функцията "пауза" означава, че никога вече 
няма да се налага да изчаквате (или да 
гледате!) реклами. Искате ли да записвате 
цифрови ТВ предавания на живо и да ги 
гледате в удобно за вас време? Използвайте 
електронния справочник за програмите, за 
да намирате любимите си предавания и 
лесно да програмирате записването им. 
Просто свържете USB твърд диск към 
телевизора и предаването ще се запише, за 
да го гледате по-късно, в удобно за вас 
време.

PC вход
Използвайте телевизора си като монитор. 
Просто го свържете с помощта на HDMI-
DVI кабел/конвертор – и готово.

100 Hz PMR

За прецизни, гладки и естествени движения 
на екрана, Philips създаде PMR – нашия 

стандарт за измерване на рязкостта на 
движещите се изображения. Perfect Motion 
Rate е резултатът от съчетаването на нашата 
уникална обработка на видео сигнала, броя 
кадри в секунда и скоростта на обновяване 
на всеки кадър, идеалните възможности за 
димиране и технологията на подсветката. 
По-високата стойност на PMR допринася за 
по-висок контраст и по-добра чистота на 
движенията, което означава превъзходна 
картина за вас.

Digital Crystal Clear
Наслаждавайте се на изключително ясен 
образ от всеки източник. Този набор от 
нововъведения за картината оптимизира 
цифрово качеството на картината до 
оптимален контраст, цвят и рязкост.

Full HD светодиоден телевизор

Качеството на картината има значение. 
Стандартните HD телевизори ви дават 
качество, но вие очаквате най-доброто. 
Представете си детайли със спираща дъха 
чистота, съчетани с висока яркост, 
невероятен контраст, резки движения, 
реалистични цветове и естествена картина – 
при това с ниско потребление на енергия. И 
така, край на търсенето. Full HD LED 
предлага по-добри детайли от стандартните 
HD телевизори. А повече детайли в 
картината означава по-интензивно зрително 
изживяване за вас.

Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един 
единствен кабел, който пренася 
едновременно видео и аудио сигнала от 
вашите устройства до телевизора. HDMI 
кабелът пренася сигнала без компресиране, 
което гарантира най-високото качество от 
източника до екрана. Заедно с Philips 
Easylink ще ви трябва само едно 
дистанционно управление, за да извършвате 
повечето действия с вашия телевизор, DVD, 
BluRay плейър, цифрова приставка или 
система за домашно кино.

USB (снимки, музика, видео)

Свържете USB флаш памет, цифрова камера, 
mp3 плейър или друго мултимедийно 
устройство към USB порта отстрани на 
телевизора и се наслаждавайте на снимки, 
видео и музика – лесно, с екранния браузър 
на съдържание.
40PFL3078K/12

Акценти
Full HD тънък LED телевизор
102 см (40") Full HD 1080p, DVB-T/C/S/S2



Дата на издаване  
2019-06-22

Версия: 5.2.1

12 NC: 8670 001 08686
EAN: 87 12581 70232 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Картина/дисплей
• Дисплей: LED Full HD
• Размер на екрана по диагонал: 40 инч / 102 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 300 cd/m²
• Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 

100 Hz Perfect Motion Rate

Интелигентно взаимодействие
• Взаимодействие с потребителя: PC In монитор
• Програма: Pause TV, Запис на USB*
• Лесна употреба: Бутон за директно начало
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB

• Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, 
Увеличение 14:9, 16:9, Автоматично, Кино, 
Субтитри

• Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
• Електронен справочник на програмите: 
Електронен справочник на програмите за 8 дни

Звук
• Изходна мощност (RMS): 16 W
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Incredible Surround, 
Динамично подобрение на басите, Регулиране 
на високи и ниски честоти, Еквалайзер

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 2
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой AV връзки: 1
• Брой USB портове: 1
• Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс 

Plus (CI+), Изход за слушалки, Аудио вход Л/Д, 
Цифров аудио изход (коаксиален), Сателитен 
конектор

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

• Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
• Формати за възпроизвеждане на изображения: 

JPEG

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 

1920x1080p

Тунер/приемане/предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Power
• Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 

50/60 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Енергиен етикет с клас: A
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 56 W
• Консумация на енергия годишно: 82 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,15W

• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, ECO 
режим, Изключване на образа (за радио)

• Консумирана мощност в режим изключено: < 
0,3 W

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1115 x 640 x 160 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

931 x 559 x 78 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

931 x 629 x 220 мм
• Тегло на изделието: 10,7 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 13 кг
• Тегло вкл. опаковката: 16 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 300 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна 
стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за 
правни въпроси и безопасност, Гаранционна 
карта, Ръководство за потребителя

•
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* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и 
записите може да са ограничени чрез защита на предаването 
срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени 
страни и канали.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

http://www.philips.com

