
 

 

Philips
Τηλεόραση LCD με 
Crystal Clear + 1080p

Philips 42"
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

42PFL3405H
Απολαύστε μια εξαιρετική βραδιά τηλεόρασης - εγγυημένα
με εικόνες Full HD και ανώτερο ήχο
Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου και εικόνας με την οθόνη Full HD 1080p. 
Εξαιρετικά εύχρηστη και με πρότυπα υψηλής ποιότητας, ώστε να είστε βέβαιοι ότι 
κάνατε τη σωστή επιλογή με τη Flat TV της Philips.

Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή
• Δυναμική αντίθεση 50000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου
• 28,9 δισεκατομμύρια χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες
• Τηλεόραση Full HD με Crystal Clear για βάθος και ευκρίνεια

Πλούσιος και καθαρός ήχος.
• Νιώστε την ατμόσφαιρα με το 16W RMS και το Incredible Surround

Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα
• Άψογη συνδεσιμότητα με 2 εισόδους HDMI και Easylink
• Απολαύστε αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής μέσω USB
• Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
• Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
• Κάτοχος του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος Eco Flower



 Λόγος δυναμικής αντίθεσης 50000:1

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την 
υψηλότερη αντίθεση και τις πιο ζωηρές 
εικόνες. Η εξελιγμένη επεξεργασία βίντεο 
της Philips σε συνδυασμό με τη μοναδική 
τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης 
του οπισθοφωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα 
ζωηρές εικόνες. Η δυναμική αντίθεση 
αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας 
εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή 
απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. 
Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με 
υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

28,9 δισεκατομμύρια χρώματα

Ζωντανές και φυσικές εικόνες από την πιο 
εξελιγμένη επεξεργασία χρωμάτων. Τα 3 
κανάλια χρώματος (RGB) βελτιστοποιούνται 
για συνολική ισχύ επεξεργασίας 28,9 
δισεκατομμυρίων χρωμάτων. Οι εξελιγμένοι 
αλγόριθμοι εντοπίζουν τις λεπτές 
αποχρώσεις και τόνους δέρματος και μέσω 
της επεξεργασίας τους εξασφαλίζουν τα πιο 
φυσικά χρώματα.

2x8W RMS Incredible Surround
Νιώστε τη δύναμη του ρυθμού της μουσικής 
και την ατμόσφαιρα των ταινιών. Οι 
πανίσχυροι ενισχυτές 2x8W RMS 
δημιουργούν ένα ρεαλιστικό πεδίο ήχου. Το 
Incredible Surround σάς επιτρέπει να 
απολαμβάνετε την απόλυτη εμπειρία 
surround ήχου με μεγαλύτερο βάθος και 
πλάτος. Παρέχει καθαρό και ευρύ πεδίο 
ήχου που συμπληρώνει την πλούσια 
εμπειρία τηλεθέασης.

2 είσοδοι HDMI με Easylink

Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει 
σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές 
σας στην τηλεόραση, καταργώντας την 
ακαταστασία των καλωδίων. Μεταφέρει μη 
συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας ότι 
απολαμβάνετε την υψηλότερη ποιότητα από 
την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το 
Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα 
τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε τις 
περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, 
το DVD, το BluRay, το set top box ή το 
σύστημα Home Cinema. Απολαύστε εικόνα 
και ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς 
ακαταστασία και πολλά καλώδια.

USB για αναπαραγωγή φωτογραφιών 
και μουσικής

Η υποδοχή σύνδεσης USB επιτρέπει 
πρόσβαση σε φωτογραφίες jpeg και μουσική 
mp3 των περισσότερων USB-sticks (συσκευή 
μνήμης USB). Συνδέστε το USB στη σχισμή 
στο πλάι της τηλεόρασης και αποκτήστε 
πρόσβαση στα αρχεία φωτογραφιών και 
μουσικής σας χρησιμοποιώντας το 
εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης 
περιεχομένου στην οθόνη. Μπορείτε πλέον 
να προβάλετε και να μοιραστείτε εύκολα 
φωτογραφίες και μουσική.

Είσοδος PC (VGA)
Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε 
την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή 
μέσω καλωδίου VGA και να την 
χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4
Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σάς 
επιτρέπει να λαμβάνετε επίγεια σήματα 
τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set-top box. 
Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς 
επιπλέον εξοπλισμό.

Crystal Clear + 1080p
Το Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο 
καινοτομιών που ρυθμίζει και βελτιώνει 
ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα 
καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, 
χρώματος και ευκρίνειας. Το αποτέλεσμα 
είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από 
οποιαδήποτε πηγή.
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Χαρακτηριστικά
LCD TV
Philips 42" Full HD 1080p, Ψηφιακή τηλεόραση



+Γονικός Έλεγχος πάτημα, Πληροφορίες συστήματος (γλώσσα 
Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Φωτεινότητα: 400 cd/m²
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V)
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 42 ίντσα / 107 εκ. 
• Οθόνη: LCD Full HD
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear, 3/2-2/2 pull 

down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 
Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Digital 
Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, 
Ρύθμιση ευκρίνειας, Μείωση θορύβου 2D/3D, 
Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 
1080p 50/60Hz, 5 ms, 50 Hz

• Βελτίωση οθόνης: Semi-glare
• Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Φορμά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 720  60Hz
1280 x 768  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1360 x 768  60Hz

• Φορμά εικόνας
Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
1080p  24, 50, 60Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60Hz

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 16W, Invisible Sound
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible 

Surround, Smart Sound, Έλεγχος πρίμων και 
μπάσων

• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, 
Στερεοφωνικό

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά 

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., 
Χρονοδιακόπτης αφύπνισης

• Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία 
προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, 
Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), 
Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός 
συντονισμός PLL, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Προβολή επί της οθόνης, Πλαϊνό 
χειριστήριο, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: 
Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 
ημερών*

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, 

Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, 
Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, 
Ευρεία οθόνη

• Teletext: Smart Text 1000 σελίδων

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: USB
• Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Αρχεία προβολής 

slide (.alb), Ακίνητες εικόνες JPEG

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/

G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/
L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος CVBS
• Αριθμός σκαρτ: 2
• 3 εξ.: YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
• HDMI 1: HDMI v1.3
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

HDMI v1.3, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, 
Έξοδος ακουστικών, USB 2.0

• Άλλες συνδέσεις: Είσοδος ήχου PC, Είσοδος PC 
VGA, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Κοινή 
διασύνδεση

• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
μενού), EasyLink, Στοιχείο ελέγχου ήχου 
συστήματος, Αναμονή συστήματος

• Περίληψη: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Ρεύμα
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
• Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 195 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 284,7 kW·h
• Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
• Περιεκτικότητα σε υδράργυρο: 72 mg

Διαστάσεις
• Συμβατό στήριγμα τοίχου: ρυθμιζόμενο 300 x 

200 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

1018,5 x 635,7 x 83 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1018,5 x 683 x 236 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 17,4 κ.
• Βάρος προϊόντος: 11,5 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 12,8 κ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1220 x 746 x 158 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση 
τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Φυλλάδιο εγγύησης, Τηλεχειριστήριο, 2 
μπαταρίες AAA

•
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Προδιαγραφές
LCD TV
Philips 42" Full HD 1080p, Ψηφιακή τηλεόραση

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η 
υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* DVB-T, υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική 
κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή 
εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές 
εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο 
πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

http://www.philips.com

