
 

 

Philips
Professzionális LED LCD 
TV Ambilight Spectra 2 
technológiával

42"-es Signature
LED DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

42HFL7406D
Merjen különleges lenni!

Ambilight és ultravékony kialakítás
Akár egy festmény a falon: fedezze fel az újdonságot a Philips ultravékony TV-jén. A nagy 
LED-képteljesítmény és az Ambilight-élmény együttesen garantálja, hogy vendégei mindig 
az események résztvevőinek érezzék magukat.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
• 2 az 1-ben állvány: egyszerű asztali állvány és elforgatható fali tartó
• Integrált csatlakoztató panel
• Csatornabeállító menü zárolása
• Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

Differenciált élmény a vendégeknek
• A kétoldalú Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt
• 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért
• Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz

Fenntartható és biztonságos
• Alacsony áramfogyasztás
• A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg
• Környezetbarát kialakítás és lángálló ház



 Ambilight Spectra 2

Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit 
vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott 
Philips technológia tovább növeli a képernyő 
méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 
oldaláról fényt vetít a környező falra. Az 
Ambilight automatikusan beállítja a TV-
készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, 
hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív 
funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig 
tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Full HD LED TV

Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb 
világítástechnológia figyelemfelkeltő 
minimalista kialakítással, fantasztikus 
képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb 
energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-
es világítási rendszerek nem tartalmaznak 
veszélyes anyagokat. Így a LED 
háttérvilágítással a következő előnyökben lehet 
része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, 
hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk 
színek.

400 Hz-es Perfect Motion Rate

A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén 
a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a 
kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig 
tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-
rel előállított képhatás a leggyorsabb 
képernyőfrissítés, a HD Natural Motion 
technológia és egy egyedi feldolgozási mód 
együttes eredménye, amely minden eddiginél 
élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

2 az 1-ben elforgatható állvány
A forradalmian új 2 az 1-ben asztali állvánnyal a 
televízió akár a falra is egyszerűen 
felszerelhető. A szabadalmaztatott 
kialakításnak köszönhetően a tartó 
négyféleképp szerelhető fel: lehet elforgatható 
asztali állvány, elforgatható fali tartó, 
kivételesen lapos fali tartó és Vesa-kompatibilis 
fali rögzítés. Az egyszerűen szerelhető, 
intelligensen szintezhető állvánnyal beállítható 
a TV tökéletesen vízszintes helyzete.

Integrált csatlakoztató panel
Az integrált csatlakoztató panelen keresztül 
vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső 
csatlakoztató panel használata nélkül 
csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Zöld gomb
A Zöld gomb segítségével a vendégek még 
több energiát takaríthatnak meg a TV 
használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak 
nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, 
illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt 
rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a 
vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb 
lehetőséget a hotel működési költségeinek 
csökkentésére.

Alacsony áramfogyasztás
A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy 
fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a 
környezetre gyakorolt káros hatás mértékét 
csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Csatornabeállító menü zárolása
Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a 
csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel 
a legnagyobb kényelmet biztosítja a 
vendégeknek, és kiküszöböli az 
újraprogramozási költségeket.

Környezetbarát kialakítás
A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének 
központi eleme. A Philips TV-készülékek 
tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: 
ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás 
csökkentése a kisebb áramfogyasztás 
eszközével, a felhasznált káros anyagok 
mértékének csökkentése, a kisebb súly, a 
hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb 
mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k 
háza lángálló anyagból készül. Független 
tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy 
míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve 
általában növelik a háztartásban kialakuló tűz 
intenzitását, a Philips TV-készülékek nem 
növelik azt.

Továbbfejlesztett elektronikus 
műsorfüzet és csatornalista
A mutatós elektronikus műsorfüzet és 
csatornalista könnyen azonosítható grafikájú 
gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc 
csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Energia
A Philips évek óta dolgozik azon, hogyan 
csökkenthetné termékei energiafogyasztását. 
Ennek eredményeként a legtöbb Philips termék 
zöld energiacímkével rendelkezik. Minél 
zöldebb a címke, annál alacsonyabb az 
energiafogyasztás és a villanyszámla, valamint 
annál környezetbarátabb a termék.
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• Könnyen telepíthető: Programnév, Automatikus asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Kép/Kijelző
• Csúcsfénysűrűség-arány: 65 %
• Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm 
• Képformátum: Széles képernyő
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Fényerő: 450 cd/m²
• Válaszidő (tipikus): 2 ms
• Kép javítása: Active Control + fényérzékelő, 

Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-
javító, Dinamikus kontrasztjavítás, 100 Hz-es Clear 
LCD technológia, HD Natural Motion

• Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
• Képernyő minőségének javítása: 

Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
• megtekintési szögtartomány: 176º (H) / 176º (V)
• Színfeldolgozás: 4 billió szín (14 bites RGB)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K
• Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
• Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, 

DVB-T2

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 12 W, Invisible 

Sound („láthatatlan” hang)
• Hangrendszer: Monó, Sztereó, Nicam Stereo
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible 
Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB, CVBS be
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel, HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenlét, Távvezérelt áthurkolás, 
Rendszerhang vezérlése

• Egyéb csatlakozások: Fejhallgató kimenet, Antenna 
IEC75, Általános interfész plusz (CI+), PC-be VGA 
+ Audió B/J be

• Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress 
interfész

• Ext 2: YPbPr be
• HDMI-csatlakozások száma: 4

Kényelem

programnév-beállítás, Rendezés, TV-beállítások 
másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü 
zárolása, Billentyűzár feloldása

• Egyszerű használat: Smart Picture, Smart Sound, 1 
csatornalista (analóg, digitális), Programlista

• Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő 
üzenet, Hangerő-korlátozás

• Óra: Elalváskapcsoló
• Multimédiás: USB autobreak-in
• Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár 

beállítása
• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 

programfüzet, Mostani + következő EPG
• Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása,16:9, 

Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware

Ambilight
• Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn 

keresztül
• Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

Tápellátás
• Ólomtartalom: Igen*
• Éves energiafogyasztás: 122,64 kWh
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W
• Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Energiafogyasztás (tipikus): 84 W
• Készenléti fogyasztás: < 0,15 W
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

992 x 586 x 37,8 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

922 x 660 x 254 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1065 x 693 x 158 mm
• Termék tömege: 13 kg
• Termék tömege (+állvány): 15,8 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 18,5 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 400 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elforgatható 
Garancialevél
• Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító 

távvezérlő
•
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* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás 
bekapcsolt állapotban.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz 
technológiai alternatívákat.

http://www.philips.com

