
lat TV System Prepared
F
µε PixelPlus

Τηλεόραση Plasma system prepared µε εξαιρετικά ευκρινή εικόνα, ζωντανά χρώµατα 

και ευρεία οπτική γωνία. Με την προαιρετική SmartCard XPress είναι πλήρως συµβατή 

µε αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες και ψυχαγωγία δωµατίου.

Προηγµένη λειτουργία hotel
• Fast cloning - Wireless Smart Loader™
• Μήνυµα υποδοχής στην οθόνη
• Κλείδωµα πλήκτρων έντασης ήχου
• Κλείδωµα κουµπιών πρόσοψης
• Προγραµµατισµός Switch On Channel
• Πρόσβαση ασφαλείας σε µενού
• Ανίχνευση χαµηλής µπαταρίας για τηλεχειριστήριο

Συµβατότητα µε αµφίδροµα συστήµατα, ∆ιαχρονικότητα
• Κάρτα SmartCard Xpress™
• Προαιρετικό έξτρα τροφοδοτικό (12V)
• Εγγυηµένη διαχρονικότητα χάρη στο αναβαθµίσιµο λογισµικό

Ζωντανές, φυσικές εικόνες αξεπέραστης ευκρίνειας
• Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Λεπτές και κοµψές γραµµές που εναρµονίζονται µε το χώρο σας
Philips
επαγγελµατική flat TV µε 
Pixel Plus

42"
plasma
42HF7443
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
• Φωτεινότητα: 1500 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 13000:1 (δυναµική)
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 4" ίντσα / 107 εκ.
• Τύπος οθόνης: Οθόνη πλάσµατος WVGA
• Βελτίωση εικόνων: Pixel Plus, Ψηφιακό Crystal 

Clear, Προοδευτική σάρωση, Υποβίβαση 
κίνησης(Pull-Down) 3/2-2/2, Τρισδιάστατο 
κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Contrast 
Plus, Ψηφιακή Μείωση Θορύβου, Jagged Line 
Suppression, Μεταβατική βελτίωση της 
φωτεινότητας, Ρύθµιση ευκρίνειας, Βελτίωση 
χρωµάτων, Color Transient Improvement

• Βελτίωση οθόνης: Κύκλωµα µε µέγιστη διάρκεια 
ζωής, Αντιανακλαστική επικάληψη οθόνης

• Οπτική γωνία (οριζόντια): 160 βαθµός
• Ανάλυση οθόνης: 852 x 480 p

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Εικονικό Dolby Digital, 

Στερεοφωνικό Nicam
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 15W
• Βελτιώσεις ήχου: Αυτόµατη διατήρηση 

σταθερής έντασης

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Ψηφιακός συντονισµός 

PLL, Ακριβής ρύθµιση, Ονοµασία 
προγράµµατος, Έξυπνη ασύρµατη φόρτωση, Π
ροηγµένη λειτουργία hotel

• Ευκολία στη χρήση: Έλεγχος Smart Picture, 
Έξυπνος έλεγχος ήχου, Προβολή επί της 
οθόνης, Πλαϊνό χειριστήριο

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
• Teletext: 10 σελίδες έξυπνου κειµένου
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση

• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: Αυτόµατο φορµά, 7 
λειτουργίες ευρείας οθόνης

• Ρολόι: Χρονοδ. αυτόµ. διακοπής λειτουργίας
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest"
• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείµενο
• Στήριγµα VESA: 800 x 400 χιλ.
• Γλώσσες προβολής στην οθόνη: Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερµανικά

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM, PAL I, PAL 

B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', 
SECAM D/K

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προεπιλεγµένων καναλιών: 125
• Οθόνη δέκτη: PLL

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• Υποδοχή scart 2: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, Είσοδος S-Video
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Είσοδος 

ήχου PC
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου 
L/R, Έξοδος ακουστικών

• Βελτιώσεις συνδεσιµότητας: Υποδοχή 
σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, 
Σύνδεσµος HM, Έτοιµο για κάρτα SmartCard 
Xpress

• Αριθµός σκαρτ: 2

Τάση
• Κατανάλωση ρεύµατος: 450 W
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220-240V +/-10%
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5°C/+40°C

∆ιαστάσεις
• Βάρος µε την συσκευασία: 4" κ.
• Έγχρωµο περίβληµα: Πρόσοψη σε ασηµί του 

πάγου & µαύρο deco
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1,321 x 939 x 330 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

1240 x 680 x 104 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4" κ.

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο ρεύµατος, 

Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο 
RF, Στήριγµα ανάρτησης στον τοίχο

• Προαιρετικά εξαρτήµατα: Ασύρµατο 
SmartLoader 22AV1120, Ρύθµιση 
τηλεχειριστηρίου RC2573GR

•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480 60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768 60, 70, 75Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75Hz
1280 x 1024 60Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh
1280 x 720 p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh
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ireless Smart Loader™
ας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και 
σύρµατα όλες τις ρυθµίσεις προγραµµάτων από µία 
ηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις µέσα σε ελάχιστο 
ρονικό διάστηµα. Η λειτουργία διασφαλίζει την 
µοιογένεια µεταξύ των τηλεοράσεων και µειώνει 
ισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

ήνυµα υποδοχής
αιρετισµός υποδοχής στην οθόνη κάθε φορά που 
νοίγετε την τηλεόραση

λείδωµα πλήκτρων έντασης ήχου
 λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης 
χου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την 
περβολική αύξηση του ήχου ώστε να µην ενοχλείτε 
ους γείτονες.

λείδωµα κουµπιών πρόσοψης
ποτρέπει την µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε 
ειτουργίες της τηλεόρασης

ρογραµµατισµός Switch On Channel
ναγκάζει την τηλεόραση να συντονιστεί σε ένα 
υγκεκριµένο κανάλι όταν ενεργοποιείται. Ιδανικό για 
ιαφήµιση ή για ενηµερωτικά κανάλια.

ρόσβαση ασφαλείας σε µενού
αρέχει υπό όρους πρόσβαση σε ρυθµίσεις 
γκατάστασης και διαµόρφωσης µέσω ενός ειδικού 
ώδικα ή κεντρικού τηλεχειριστηρίου

νίχνευση χαµηλής µπαταρίας
υτή η λειτουργία σας πληροφορεί όταν χρειάζεται να 
ντικαταστήσετε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

άρτα SmartCard Xpress™
πιτρέπει τη διασύνδεση αποκωδικοποιητών και 
αρτών εφαρµογών µε την τηλεόραση, προσθέτοντας 
έα λειτουργικότητα στην τηλεόραση. Επεκτάσιµη για 
ελλοντικές αναβαθµίσεις και ψηφιακές εφαρµογές 
πως λύσεις που βασίζονται στο internet. Η προαιρετική 
άρτα SmartCard Xpress™ µπορεί να τοποθετηθεί στο 
ίσω µέρος της τηλεόρασης. Η λύση αυτή 
ελτιστοποιείται όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε 
ηλεοράσεις system LCD και Plasma.

ξτρα τροφοδοτικό (προαιρ.)
ο έξτρα τροφοδοτικό διασφαλίζει τη λειτουργία της 
ποδοχής επέκτασης, την προβολή της ώρας και του 
υπνητηριού όταν η τηλεόραση είναι κλειστή.

ογισµικό µε δυνατότητα αναβάθµισης
 αναβαθµίσιµη αρχιτεκτονική λογισµικού διασφαλίζει 
τι η τηλεόραση παραµένει συµβατή µε νέες 
εχνολογίες και εξελίξεις, προστατεύοντας έτσι την 
πένδυσή σας.

ixel Plus
υτή η τηλεόραση χρησιµοποιεί  το  Pixel Plus για να 
υξήσει τον αριθµό των γραµµών και των Pixels. Το 
ποτέλεσµα είναι πεντακάθαρες εικόνες µε απίστευτες 
επτοµέρειες και βάθος, από οποιαδήποτε πηγή.

ικρή και λεπτή σχεδίαση
άρη σε αυτόν το σχεδιασµό, εξοικονοµείται χώρος, η 
υσκευή δείχνει ακόµα πιο λεπτή και κοµψή και µπορεί 
α χωρέσει παντού.
42HF7443/10

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

επαγγελµατική flat TV µε Pixel Plus
42" plasma 


