
 

 

Philips
Professional LED LCD-TV 
med Ambilight Spectra 2

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

42HFL7406D
Våg å være annerledes.

med Ambilight i ultratynt design
Opplev det siste ultratynne fra Philips: En TV som er som et maleri på veggen. 
Kombinasjonen av kraftfull LED-bildeytelse og Ambilights oppslukende egenskaper gjør at 
gjestene dine alltid er en del av handlingen.

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel
• Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
• 2-in-1-stativ for enkel bruk på bordet og som dreibar veggmontering
• Integrert tilkoblingspanel
• Låse installasjonsmenyen
• Avansert EPG og kanalliste

Skille gjesteopplevelsene
• Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
• 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
• Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler

Bærekraftig og sikker
• Lavt strømforbruk
• Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi
• Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett



 Ambilight Spectra 2

Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med 
Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-
teknologien forstørrer skjermen ved å 
projisere en lysglød fra to steder på baksiden 
av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight 
tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at 
det passer til bildet på TVen. 
Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på 
lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken 
farge det er på veggen.

Full HD LED-TV

Denne Full HD LED-TVen har den mest 
avanserte LED-belysningsteknologien som 
finnes, i kombinasjon med en 
oppsiktsvekkende minimalistisk design, en 
praktfull bildekvalitet og det laveste 
strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes 
det ingen farlige stoffer i LED-
belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning 
kan du dermed glede deg over lavt 
strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, 
skarphet og levende farger.

400 Hz Perfect Motion Rate

400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir 
ekstremt skarpe bevegelser for klare og 
levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye 
PMR-standard viser den kombinerte visuelle 
effekten av den raskeste paneloppdateringen, 
HD Natural Motion og en unik 
behandlingsformel, slik at du får enestående 
skarpe bevegelser.

2-i-1-dreiestativ
Dette revolusjonerende to-i-ett-bordstativet 
kan også brukes til å montere TVen din på 
veggen. Den patenterte designen gjør ikke 
mindre enn fire monteringsstillinger mulige: 
dreibart bordstativ, dreibar veggmontering, 
svært flat veggmontering og Vesa-kompatibel 
veggmontering. Monteringen er enkel med 
smart justering slik at du får TVen i perfekt 
horisontal stilling.

Integrert tilkoblingspanel
Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at 
gjestene dine sømløst kan koble sine egne 
enheter til TVen uten behov for eksternt 
tilkoblingspanel.

Grønn knapp
Med den grønne knappen har gjestene 
muligheten til å spare enda mer strøm på TVen 
ved å velge en høyere dimming av bakbelysning 
eller ved å skru av skjermen når man hører på 
radio. En annen måte å redusere et hotells 
driftskostnader på mens man involverer gjester 
direkte.

Lavt strømforbruk
Philips' TVer er utformet for å minimere 
strømforbruket. Dette reduserer ikke bare 

miljøpåvirkningen, men det gir også lavere 
driftskostnader.

Låse installasjonsmenyen
Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- 
og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer 
maksimal nytte for gjestene, og du unngår 
unødvendige omprogrammeringskostnader.

Øko-vennlig design
Bærekraft er en viktig del av Philips' 
forretningsvirksomhet. Philips' TVer er 
utformet og produsert i henhold til våre 
EcoDesign-prinsipper som skal minimere den 
totale miljøpåvirkningen med lavere 
strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere 
vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre 
gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt 
kabinett i et flammesikkert materiale. 
Uavhengige tester som er utført av 
brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger 
kan intensivere branner forårsaket av eksterne 
kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av 
brann.

Avansert EPG og kanalliste
Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive 
knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at 
det er enkelt å finne den riktige kanalen.

Én samlet kanalliste
Én integrert kanalliste for digitale og analoge 
kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst 
mellom analoge og digitale kanaler.

Strøm
Philips har arbeidet proaktivt med 
energieffektivitet i mange år. Som et resultat av 
dette har de fleste produktene fra Philips 
oppfylt kravene for grønn energimerking. Jo 
grønnere merket er, desto mindre er 
energiforbruket, strømregningen blir lavere og 
produktet er mer miljøvennlig.
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Høydepunkter
Professional LED LCD-TV med Ambilight Spectra 2
42" Signature LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Full HD
LED Perfect  Mot ion Rate



Bilde/skjerm
• Peak Luminansforhold: 65 %
• Diagonal skjermstørrelse: 42 tommer / 107 cm 
• Sideforhold: Widescreen
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Svartid (typisk): 2 ms
• Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital 

støyreduksjon, Luminance Transient Improver, 
Dynamisk kontrastforbedring, 100 Hz Clear LCD, 
HD Natural Motion

• Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
• Visningsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Tuner/mottak/overføring
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• TV-system: DVB COFDM 2K/8K
• Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
• Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, 

DVB-T2

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W, usynlig lyd
• Lydsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, 
Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter
• Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB, CVBS inn
• Front-/sidetilkoblinger: USB, HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-

standby, Fjernkontroll, passering, 
Systemlydkontroll

• Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, Antenne 
IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC inn VGA 
+ lyd v/h inn

• Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt 
Xpress-grensesnitt

• Ext 2: YPbPr-inngang
• Antall HDMI-kontakter: 4

Anvendelighet
• Enkel installering: Programnavn, Automatisk 

programnavngiving, Sortering, Kloning av TV-
innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, 
Tastaturlås

• Enkel bruk: Smart Picture, Smart Sound, 1 
kanalliste analog/digital, Programliste

• Komfort: Hotellgjest-funksjoner, 
Velkomstmelding, Volumbegrensning

• Klokke: Sleep Timer
• Multimedia: USB autobreak-in
• Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
• Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk 

programguide, Now + Next EPG
• Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, 

Widescreen, Superzoom
• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB

Ambilight
• Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor
• Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter

Drift
• Spor av bly: Ja*
• Årlig energiforbruk: 122,64 kWh
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,01 W
• Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk (typisk): 84 W
• Effektforbruk i standby: < 0,15 W
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 992 x 586 x 37,8 mm
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

922 x 660 x 254 mm
• Eskemål (B x H x D): 1065 x 693 x 158 mm
• Produktvekt: 13 kg
• Produktvekt (+stativ): 15,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 18,5 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Dreibart 

bordstativ, Hurtigstart-guide, Garantibevis
• Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/

00
•
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* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til 
IEC62087 Ed 2.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

http://www.philips.com

