
 experienţă vizuală nouă
O
cu Pixel 

Savuraţi exp

Pixel Plus 2 

Tehnologia C

Fiţi m
• Ecra
• Pixe
• Amb
• HD 

Adevă
• Dou
• Stati

Calita
• Con
• USB
• Acce

Pentr
• Intra
Plus 2 HD și Ambilight 2

erienţa vizuală perfectă oferită de acest televizor Philips Cineos cu ecran plat, 

HD, Ambilight 2, tehnologie LCD de ultimă oră și stand rotativ automat. 

onnected Planet vă oferă acces extins la conţinutul multimedia.

artor
n LCD WXGA HD, cu o rezoluţie de 1366 x 768p
l Plus 2 HD pentru detalii, adâncime și claritate mai bune
ilight activ pe 2 canale pentru o experienţă vizuală deosebită
Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HDTV

rata frumuseţe se regăsește în detalii
ă difuzoare NXT Monolith integrate, cu performanţe uimitoare
v elegant cu funcţie de rotire monitorizată inclusă

te impecabilă a fotografiilor digitale
exiune wireless pentru conectarea PC-ului dvs.
 și slot pentru card de memorie pentru redare multimedia instantanee
saţi fotografiile, muzica și filmele personale cu ajutorul PC-link

u a beneficia de performanţă avansată
re HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
 

Philips Cineos
TV panoramic plat cu Pixel 
Plus 2 HD și canal 
Ambilight 2

42"
LCD HD Ready

42PF9730



 

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 550 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 3500:1
• Timp de răspuns (uzual): 8 ms
• Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
• Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 107 cm 
• Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus 2 HD, 

Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + senzor 
de lumină, Digital Natural Motion, Îmbunătăţire 
dinamică a contrastului, Eliminare linii 
distorsionate, Movie Plus, Scanare progresivă, 
WideScreen Plus

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

Ambilight
• Funcţii Ambilight: Control stânga/dreapta cu 2 

canale, Canal Ambilight 2, Adaptare automată la 
conţinut video

• Setări culoare: Full Multi Color
• Măsurarea intensităţii luminoase: Manual și via 

senzor de lumină
• Moduri presetate: 4 moduri de adaptare active, 2 

culori presetate și 1 personală

rezoluţie de afișare acceptată

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 3x15 W
• Caracteristici superioare sunet: Procesare digitală 

semnal, Dynamic Bass Enhancement, Egalizator 
grafic

• Sistem audio: Virtual Dolby Digital

Boxe
• Difuzoare încorporate: 3
• Tipuri de boxe: Difuzoare NXT Monolith plane, 

Subwoofer integrat

Aplicaţii multimedia
• Digital Content Management: Digital Media 

Reader
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Compact Flash tip II, Memory Stick, Microdrive, 
Card MultiMedia (MMC), Card Secure Digital 
(SD), Card Smart Media

• Conexiuni multimedia: Ethernet-UTP5, UPnP, 
USB, WiFi (placă de reţea Ethernet optică)

• Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), 
Imagini statice JPEG, DivX 5, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, XviD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: NTSC, SECAM, PAL
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB, Y/C
• Ext 3 Scart: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
• Ext 4: S/PDIF digital coaxial, YPbPr
• Ext 5: DVI-I cu HDCP, YPbPr
• Ext 6: HDMI
• Ext 7: Ethernet RJ45
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video, 2x USB, 
Cititor de carduri de memorie multislot

• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Intrare 
SP/DIF (coaxial), Ieșire SP/DIF (coaxial)

Comoditate
• Protecţie copii: Restricţionare acces copii
• Ceas: Smart Clock
• Caracteristici superioare conectare: Easy Link
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată canale (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, 
Reglaj digital PLL, Plug & Play

• Ușor de utilizat: OSD (On Screen Display), Listă 
de programe, Control inteligent al imaginii, 
Control inteligent al sunetului

• Imagine în imagine: Full Dual Screen (2 tunere), 
Mozaic, Text Dual Screen

• Telecomandă: Amplificator, DVD, DVD-R, SAT, 
VCR, Universal și ușor de asimilat

• Tip telecomandă: RC4310
• Ajustări format ecran: 4:3, 6 moduri pentru ecran 

lat, formatare automată, Expandare 14:9, 
Expandare 16:9, Comutare între subtitrare și 
antet, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat

• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Caracteristici superioare teletext: Urmărire 

preferinţe, Linie de informaţii program

Accesorii
• Accesorii incluse: Stand rotativ RC automat, 

Suport de fixare pe perete, Adaptor DVI-I la VGA
• Accesorii opţionale: Cablu de conectare 5-in-1, 

Stativ

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1238 x 755 x 96 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 58 kg
• Greutate produs: 36 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1330 x 960 x 330 mm
• Culoare carcasă: Argintiu Pearl White (11092)

Alimentare
• Temperatură ambientală: între +5° și +40° C
• Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V +/

- 10%
• Consum: 239 W
• Consum în stare de repaus: 1 W
•

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
TV panoramic plat cu Pixel Plus 2 HD și canal Ambilight 2
42" LCD HD Ready
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