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Širokouhlý plochý TV s Pixel Plus
42" (107 cm) displej LCD HD Ready (s podporou HD)

Technické údaje
 

Obraz/Displej
• Pomer strán: 16:9
• Svetlosť: 550 cd/m²
• Uhlopriečka: 42 palec / 107 cm 
• Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Zdokonalenie obrázkov: Pixel Plus, Progresívne 

riadkovanie, Active Control + Svetelný senzor, 
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Zvýšenie 
kontrastu, Digitálna redukcia šumu, Dynamický 
kontrast, 3D hrebeňový filter, Potláčanie rušivých 
signálov

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Čas odozvy (typický): 8 ms
• Uhol zobrazenia: 176ţ (H)/176ţ (V)
• Pomer kontrastu (typický): 700:1

Podporované rozlíšenie displeja

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Zlepšenie dynamických 

basov
• Zvukový systém: Virtual Dolby Surround
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
• Ekvalizér: 5 pásiem

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Užitočná funkcia
• Jednoduchá inštalácia: Autom. uloženie, Plug & 

Play, Automatické pomenovanie programov, 
Automatická inštalácia kanálov, Automatický 
systém ladenia, Jemné ladenie, Názov programu, 
Triedenie

• Jednoduché používanie: Bočné ovládanie, 
Ovládanie funkcie Smart Picture, Automatické 
vyrovnávanie hlasitosti, Zoznam programov, 
Ovládanie funkcie Smart Sound

• Typ diaľkového ovládača: RCFE05SPS00
• Teletext: 100-stránkový Smart Text
• Obrázok v obrázku: Picture in graphics, 

Dvojstránkový text
• Diaľkové ovládanie: Ampér, DVD, TV, 

Viacfunkčný
• Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatický 

formát, 4:3, Zväčšenie titulkov, Super zoom, 
Širokouhlá obrazovka, Približovanie 14:9, 
Približovanie 16:9, Posunutie titulkov a záhlavia

• Hodiny: Časovač vypnutia

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
• TV systém: PAL, SECAM
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Displej tuneru: oscilátor PLL
• Počet predvolených kanálov: 100

Pripojiteľnosť
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-

video
• AV 3: DVI-I s HDCP, Vstupný zvukový konektor 

3,5 mm
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video

Napájanie
• Spotreba energie: 246 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W
• Napájanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Okolitá teplota: +5 /+ 40°C

Rozmery
• Hmotnosť produktu: 27 kg
• Váha vrátane balenia: 55 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

1240 x 680 x 104 mm
• Hmotnosť prístroja: 42 kg
• Farebná skrinka: Dvojfarebný, lesklá čierna a 

strieborná
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 800, 

400 mm
• Rozmery stojana (Š x V x H): 820 x 40 x 240 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Podstavec na stôl, Sieťový 

napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Registračná karta, Diaľkové ovládanie, kábel 
antény RF, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, 
Kábel DVI-I - YPbPr

• Voliteľné príslušenstvo: Podlahový stojan
•

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1 280 x 1024  60 Hz

• Formáty videa
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1 280 x 720p  3Fh
1 920 x 1 080i  2Fh
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Širokouhlý plochý TV s Pixel Plus
42" (107 cm) displej LCD HD Ready (s podporou HD)
LCD WXGA displej, 1366 x 768p
WXGA displej plazmovej obrazovky s technológiou state-
of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD 
rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne 
ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym 
jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz 
vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

HD Ready (s podporou HD)
Vychutnajte si výnimočnú kvalitu verného obrazu signálu 
High Definition TV a buďte kompletne pripravení na HD 
zdroje, napríklad vysielanie HDTV, Blue-ray DVD alebo 
HDVD. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka 
kvalitný obraz prostredníctvom progresívneho 
riadkovania. Je v súlade s prísnymi štandardmi vydanými 
organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obrazovku 
s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu TV signálu High 
Definition. Je vybavený univerzálnym pripojením 
k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným 
digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou 
HDCP. Dokáže zobraziť signály 720p a 1080i pri 
frekvencii 50 a 60 Hz.

Pixel Plus
Pixel Plus je funkcia digitálneho spracovania obrazu, 
ktorá zvyšuje počet riadkov a počet pixelov. Výsledkom je 
obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, 
vždy a z každého zdroja.

Progresívne riadkovanie
Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo 
spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí 
najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za 
ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa 
obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite 
vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto 
rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej 
štruktúry.

Active Control + Svetelný senzor
Active Control je jedinečný spôsob optimalizácie kvality 
obrazu prostredníctvom merania a analýzy 
prichádzajúceho signálu za účelom automatického 
nastavenia kvality obrazu. Active Control so svetelným 
senzorom používa senzor na nastavenie jasu obrazu 
podľa úrovne okolitého svetla v miestnosti.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na 
zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá 
vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších 
zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do 
televízneho zážitku.

Pribalený stolový stojan
S prístrojom sa dodáva stolový stojan so zodpovedajúcim 
dizajnom.

Inteligentný obraz a int. zvuk
Predvolené režimy spoločnosti Philips pre inteligentný 
obraz a inteligentný zvuk vám poskytujú priamy prístup 
jedným tlačidlom na diaľkovom ovládaní. Môžete si 
vybrať prispôsobené nastavenia obrazu a zvuku pre 
rôzne režimy obrazu a zvuku.

DVI-I vstup
DVI-I vstup prepája nekomprimovaný digitálny RGB 
signál s vysokou šírkou pásma od zdroja signálu k 
obrazovke. Vďaka eliminácii konverzie digitálneho 
signálu na analógový dodáva bezchybný obraz bez šumu, 
ktorý je jasný a bez blikania. DVI vstup podporuje HDCP 
ochranu kopírovania, ktorá umožňuje pozeranie 
programov chránených proti kopírovaniu z digitálnych 
prijímačov, DVD prehrávačov a HD rekordérov. DVI-I 
vstup je nadčasový, pretože sa dá pripojiť k všetkým 
HDMI zariadeniam (vyžaduje sa konverzný kábel). DVI-
I vstup tiež podporuje analógové PC-VGA signály.
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