
 

 

Philips 3000 series
TV LCD com Digital 
Crystal Clear

102 cm (40")
Full HD 1080p
TV digital

40PFL3606D
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arantia de uma ótima noite de TV
V Full HD com design moderno
m a Philips, você sempre pode contar com uma televisão de ótimo desempenho por 
 preço na medida certa. Esta TV LCD 40PFL3606 da série 3000 oferece imagens Full 
 com conectores de TV digital fáceis de usar e um design autêntico.

Imagem LCD nítida e vibrante, sempre
• TV Full HD e Digital Crystal Clear para profundidade e nitidez
• 28,9 bilhões de cores para imagens naturalmente brilhantes
• Modo de imagem especial para assistir a jogos de futebol em casa com a melhor imagem

Som autêntico e nítido
• Ouça cada palavra com o Clear Sound
• Sinta a potência de 20 W RMS e Incredible Surround

Conectividade digital completa e simples
• Conectividade perfeita com duas entradas HDMI e Easylink
• Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
• USB para uma fantástica reprodução multimídia
• Conversor integrado para recepção de sinal digital sem necessidade de decodificador

Simples de configurar e fácil de usar
• Fácil de configurar com o Assistente de configurações
• Você recebe instruções simples da ajuda na tela durante toda a configuração



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear é um pacote de inovações 
de imagem que faz um ajuste digital, 
otimizando a qualidade das imagens com os 
melhores níveis de contraste, cor e nitidez. O 
resultado é a garantia de imagens perfeitas.

20 W RMS e Incredible Surround
Sinta a potência das batidas da música e faça 
parte da ação. Os amplificadores potentes de 
20W RMS (2 x 10 W) reproduzem um som 
extremamente nítido. Deixe-se levar pelo 
Incredible Surround, que oferece maior 
profundidade e impacto sonoro, além de 
complementar a excelente qualidade de 
cinema.

Duas entradas HDMI com EasyLink

HDMI é um cabo que transmite sinais de áudio 
e vídeo dos dispositivos para a TV sem a 
complicação de cabos.O HDMI transmite 
sinais descompactados, garantindo a mais alta 
qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. 
Além disso, com o Philips Easylink, você só 
precisa de um único controle remoto para 
executar a maioria das funções no DVD, Blu-

ray, decodificador, Sistema de Home Theater 
ou na TV.

USB (multimídia)

O conector USB permite acessar fotos em 
jpeg, músicas em MP3 e arquivos de vídeo da 
maioria dos dispositivos USB (Pen-drives, HDs 
externos, etc). Conecte o USB ao slot na 
lateral da TV e acesse o conteúdo multimídia 
usando o prático navegador na tela. Agora 
você pode exibir e compartilhar vídeos, fotos 
e músicas.

Entrada para PC (HDMI e VGA)
Com a entrada para PC, você pode usar a TV 
como um monitor de computador usando um 
cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais 
digitais) ou cabo VGA (para sinais analógicos).

Sintonizador integrado DTV
Com o conversor digital integrado, é possível 
receber sinais digitais de TV a cabo e terrestre 
sem a necessidade de um decodificador. 
Aproveite a alta qualidade desta TV sem 
complicação.

Ajuda na tela

O novo assistente de personalização o 
orientará durante as configurações para torná-
las mais fáceis. A TV exibe diferentes 
configurações de imagem lado a lado para você 
selecionar a configuração de sua preferência. 
Isso agiliza e facilita a instalação.

Fácil de instalar

É muito fácil configurar a TV usando o 
Assistente de configuração passo a passo: ele 
mostra algumas telas de seleção das opções 
básicas de configuração. E o desempenho da 
TV é definido de acordo com as suas 
preferências, sem termos ou configurações 
complexas.
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Destaques
TV LCD com Digital Crystal Clear
102 cm (40") Full HD 1080p, TV digital

28.9 billion colours
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Imagem/tela
• Display: LCD Full HD
• Medida diagonal da tela: 40 polegadas / 102 cm 
• Resolução de imagem: 1920 x 1080p
• Proporção da imagem: 16:9
• Brilho: 450 cd/m²
• Melhor proporção de luminância: 65 %
• Contraste dinâmico de tela: 100.000:1
• Tempo de resposta (típico): 1 ms
• Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, 

60 Hz, Active Control com Light Sensor

Áudio
• Potência de saída (RMS): 20 W a 10% de DHT
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, 
Controle de altos e graves

Conectividade
• Número de conexões HDMI: 2
• EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do 

controle remoto, Controle de áudio do sistema, 
Modo de espera do sistema, Reprodução com um 
toque

• Número de componentes em (YPbPr): 2
• Número de conexões de AV: 1
• Número de conexões USBs: 1
• Outras conexões: Antena tipo F, Saída de áudio 

digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/
D de áudio

Aplicações de multimídia
• Conexões multimídia: USB
• Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a 

codecs:, Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

• Formatos de reprodução de música: AAC, MP3
• Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resoluções de imagem compatíveis
• Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz 

para computadores
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 

x 1080p

Praticidade
• Guia de programação: Guia de programação para 7 

dias
• Fácil de instalar: Assistente de instalação de canais, 

Assistente de configurações
• Fácil de usar: Botão Home com funções 

centralizadas
• Ajustes do formato da tela: 4:3, Preenchimento 

automático, Zoom automático, Expansão da 
imagem para 14:9, Expansão da imagem para 16:9, 
Zoom de legenda, Super Zoom, Sem escala, 
Widescreen

• Indicação da intensidade do sinal
• Firmware atualizável: Assistente de atualização 

automática do firmware, Firmware atualizável via 
USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV Digital: DTV
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as 

versões)

Alimentação
• Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Consumo de energia no modo de espera: <0,15W
• Recursos de economia de energia: Modo 

econômico, Menu de configurações ecológicas, 
Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

• Consumo de energia: 200 W

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1.171 x 711 x 198 mm
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

986 x 616 x 83 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

986 x 665 x 236 mm
• Peso do produto: 12 kg
• Peso do produto (+base): 14,6 kg
• Peso, incluindo embalagem: 20 kg
• Instalação compatível para parede.: 300 x 200 mm, 

ajustável

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia, Controle 

remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da 
mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido

•
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Especificações
TV LCD com Digital Crystal Clear
102 cm (40") Full HD 1080p, TV digital

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

http://www.philips.com

