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Profesionální televizor LCD s 2kanálovou technologií Ambilight
42" LCD integrovaný digitální

Specifikace
 

Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 42 palec / 107 cm 
• Poměr stran: 16:9
• Typ obrazovky: Aktivní displej LCD Full HD W-

UXGA
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
• Jas: 550 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 1200:1
• Dynamický kontrast obrazovky: 8000:1
• Úhel sledování: 176ţ (H) / 176ţ (V)
• Reakční doba (typická): 3 (ekviv. BEW) ms
• Zpracování barev: 4 triliony barev (14bitové RGB)
• Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, 

Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active 
Control + světelný senzor, Perfect Pixel HD 
Engine, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, 
Potlačení zubatých hran, Progressive Scan, Čip 
Pulse Killer, Widescreen Plus, Zpracování 1080p 
50/60 Hz, 100Hz Clear LCD, Zpracování 1080p 
24/25/30 Hz, Dvojnásobná snímková frekvence, 
HD Natural Motion

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

podporovaná rozlišení

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• DVB: Pozemní vysílání DVB *
• systém TV příjmu: DVB COFDM 2K/8K
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF

Zvuk
• Zvukový systém: Virtual Dolby Digital, BBE
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 8 W
• Vylepšení zvuku: Digitální zpracování signálu, 

dynamické zvýraznění basů, Grafický ekvalizér

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 4
• Typ reproduktorů: Integrované woofery s wOOx, 

Kuželový výškový reproduktor

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Konektor Ext 3: YPbPr, Vstup audio L/P
• Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
• Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3
• Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI v1.3
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, 
Vstup S-video, USB

• Další připojení: Analogový audio výstup levý/
pravý, Běžné rozhraní, Výstup S/PDIF (koaxiální)

• Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial 

Xpress, UART 3,5 mm mini-jack
• Vlastnosti rozhraní HDMI: Ekvalizace kabelů, 

Kabely kategorie 1 a 2, Komprimované audio, 
Podpora vícerychlostního preferovaného 
formátu, Podpora formátu PC, Rozlišení 720p, 
1080i, 1080p

Pohodlí
• Komfortní provedení: Funkce hotelový host, 

Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací 
zpráva, Časovač

• Snadná instalace: Klonování nastavení televizoru 
přes rozhraní USB, Zámek klávesnice, 
Zabezpečení přístupu do nabídky, Automatické 
pojmenování programů, Automatická instalace 
kanálů (ACI), Automatické ladění (ATS), funkce 
Autostore, Digitální ladění PLL, Standard Plug & 
Play

• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 
(AVL), Rozdíl hlasitosti na předvolbách, Grafické 
uživatelské rozhraní, Nastavení na obrazovce, 
Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, 
1kanálový seznam analogový/digitální

• Elektronický programový průvodce (EPG): 
Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next 
EPG

• Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
• Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, 

Západoevropský
• Vylepšení teletextu: Funkce Habit Watch, 

Informace o programu
• Typ dálkového ovládání: RC4450
• Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. 

aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru 
přes USB

• Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatický 
formát, Šířka filmu 14:9, Šířka filmu 16:9, Velké 
zvětšení (Super Zoom), Širokoúhlá obrazovka, 
bez měřítka (bodový displej 1080p)

• Multimédia: Digital Media Reader (prohlížeč), Aut. 
brzda kabelu USB

• Další výhody: Zámek Kensington, Možnost 
přeměny na TV pro spotřebitele

Multimediální aplikace
• Multimediální připojení: USB
• Formáty přehrávání: MP3, Soubory prezentace 

(.alb), Fotografie JPEG

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 

10%
• Spotřeba elektrické energie: 232 W
• Příkon v pohotovostním režimu: 0,8 W
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Rozměry
• Barva skříňky: Antracitová
• Rozměry sady (Š x V x H): 1060 x 675 x 125 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

1060 x 740 x 256 mm
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

1160 x 881 x 310 mm
• Hmotnost výrobku: 27,6 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 30,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 59 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 600 x 

400 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Záruční list, Síťová šňůra, 

Otočný stojan na nábytek, Dálkový ovladač
• Volitelné příslušenství: IR přijímač/vysílač (IR 

propojení), Nastavení dálkového ovládání 
RC2573GR

Ekologické specifikace
• Bezpečnost: Kryt omezující oheň

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50 Hz, 60 Hz
1080p  24, 25, 30 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
Ambilight
• Funkce Ambi Light: 2kanálová technologie 

Ambilight, Automatická adaptace na videoobsah, 
Efektivní žárovka s nízkou spotřebou, Plný provoz 
v pohotovostním režimu

• Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED
• Funkce ztlumení jasu: Manuální a světelným 

senzorem
•
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2kanálová technologie Ambilight
Funkce Ambilight zdokonaluje zážitek ze sledování 
vytvářením okolního osvětlení, které doplňuje barvy a 
intenzitu světla obrazu. Zcela vás vtáhne do obsahu, 
který sledujete, a prohloubí tak váš zážitek. 
Přizpůsobením okolního osvětlení umožňuje uvolněnější 
sledování a lepší vnímání detailů, kontrastu a barev 
obrazu. Barvy systému Ambilight se automaticky a 
nezávisle přizpůsobují obrazu na televizoru.

Integrovaný tuner DVB-T
Integrovaný tuner DVB-T vám kromě existujících 
analogových kanálů umožňuje přijímat kanály digitálního 
pozemního televizního vysílání. Lze rovněž poslouchat 
digitální rádiové stanice ve vysoké zvukové kvalitě, aniž by 
bylo nutné investovat zvlášť do radiopřijímačů.

Rozhraní Serial Xpress
Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress 
(protokol UART) propojit k externím dekodérům a set-
top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních 
systémů.

100Hz Clear LCD
Obrazovka 100 Hz Clear LCD poskytuje mimořádnou 
ostrost pohybu pro čistý a zářivý obraz dokonce i při 
rychlém pohybu na obrazovce. Aplikace dvojnásobné 
snímkové frekvence je kompatibilní s vysokou 100Hz 
obnovovací frekvencí. Dochází k více než dvojnásobnému 
zvýšení ostrosti reprodukce pohybu v porovnání 
s běžnými displeji LCD a zkrácení reakční doby na 
3 milisekundy (měřeno v BEW). Tato jedinečná 
technologie společnosti Philips přináší novou úroveň 
ostrosti pohybu na obrazovkách LCD.

Přehrávání multimédií ze zařízení USB
Tento televizor Philips umožňuje snadné a rychlé 
přehrávání multimediálního obsahu. Mezi podporované 
formáty přehrávání patří MP3, soubory prezentace (.alb) 
a fotografie JPEG.

USB klonování
Nabízí možnost snadného zkopírování všech 
naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do 
dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje 
jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu 
a náklady na instalaci.

Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, 
jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory 
Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů 
EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového 
dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, 
odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, 
efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory 
Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje 
oheň. Nezávislé testy provedené službami požární 
ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku 
s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory 
Philips k šíření ohně nepřispívají.

Displej LCD Full HD 1920 x 1080 p
Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full 
HD. Díky nejmodernější technologii obrazovek LCD má 
plné velké širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080 p. Jedná se 
o nejvyšší rozlišení, které může vysílání HD přenášet. 
Nabízí nejlepší možnou kvalitu obrazu ze všech formátů 
vstupního signálu HD. Poskytuje zářivý obraz Progressive 
Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými 
barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě 
větší zážitek ze sledování.
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Zvýraznění výrobku
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