
 

 

Philips 4000 series
Televizor LCD cu Pixel 
Plus HD

107 cm (42")
Full HD 1080p
Televizor digital

42PFL4606H
Savuraţi o seară grozavă în faţa televizorului - garantat
Full HD TV într-un design modern
Philips vă permite să vă bucuraţi de o performanţă extraordinară de televiziune pentru un 
preţ corect, astăzi şi mâine. Acest televizor LCD 42PFL4606 seria 4000 oferă imagini Full 
HD cu conectoare digitale de televizor uşor de utilizat şi un design pur pentru televizoare.

Design modern pentru a se potrivi decorului căminului dvs.
• Comenzi tactile ușor accesibile

O imagine LCD clară, vie, de fiecare dată
• TV Full HD cu Pixel Plus HD pentru detalii și claritate mai bună
• Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Sunet clar și autentic
• Simţiţi puterea a 20W RMS și Incredible Surround

Conectivitate digitală completă ușor de realizat
• Conectivitate perfectă cu intrări 3 HDMI și Easylink
• Tuner DVB MPEG-4 integrat pentru recepţie HD, fără set top box
• USB pentru redare multimedia fantastică

Ușor de configurat, ușor de utilizat
• Ușor de setat cu funcţia de asistenţă pentru configurare



 Comenzi tactile (2k11)
Comenzile tactile sunt butoane inteligente, 
sensibile la atingere, care înlocuiesc butoanele 
proeminente. Răspunzând la cea mai ușoară 
atingere, comenzile tactile vă permit să vă 
porniţi televizorul, să schimbaţi canalele și să 
reglaţi volumul. Comenzile tactile sunt de 
asemenea prevăzute cu un buton Home care 
vă permite să activaţi meniul Acasă.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD oferă o combinaţie unică de 
claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare 
fluidă naturală. Artefactele și zgomotul din 
toate sursele, de la multimedia la TV cu 
definiţie standard și HD cu rată mare de 
compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă 
oferi o imagine curată și extrem de clară.

Perfect Motion Rate 400Hz

Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite 
reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, 
producând imagini clare și vibrante în filmele cu 
acţiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă 
vizual efectul combinat al celei mai rapide rate 
de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o 
formulă unică de procesare, pentru o claritate 
de neegalat a mișcării.

Incredible Surround 20W RMS
Simţiţi puterea ritmului muzicii și atmosfera 
filmelor. Puternicele amplificatoare de 20 W 

RMS (2x10 W RMS) creează o ambianţă 
sonoră realistă. Incredible Surround vă 
permite să trăiţi un surround total, cu sunet 
mai profund și mai amplu, pentru a completa 
experienţa de vizionare excelentă.

3 intrări HDMI cu EasyLink

HDMI este un cablu unic care este adecvat atât 
pentru semnale de imagine, cât și pentru 
semnale audio de la dispozitivele dvs. la 
televizor, scăpându-vă de „păienjenișul” de 
cabluri. Acesta transmite semnale 
necomprimate, asigurându-vă o calitate foarte 
bună de la sursă la ecran. Împreună cu Philips 
Easylink, nu aveţi nevoie decât de o 
telecomandă pentru a efectua majoritatea 
operaţiunilor pe televizor, DVD, BluRay, set 
top box sau sistemul home theatre.

USB (multimedia)

Conectorul USB permite accesul la fotografii 
jpeg, fișiere de muzică mp3 și fișiere video de 
pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de 
memorie din clasa USB). Introduceţi USB-ul în 

slotul din partea laterală a televizorului și 
accesaţi conţinutul multimedia utilizând 
browser-ul de conţinut de pe ecran. Acum 
puteţi viziona și partaja clipurile video, 
fotografiile și muzica.

Tuner DVB MPEG-4 integrat
Tunerul digital integrat vă permite să 
recepţionaţi transmisii TV digitale terestre și 
prin cablu fără a avea nevoie de un set top box 
suplimentar. Bucuraţi-vă de transmisii TV de 
calitate fără "păienjeniș" de cabluri.

Ușor de setat

Acest televizor este ușor de configurat 
datorită asistentului pentru setarea pas cu pas. 
Asistentul prezintă câteva ecrane cu opţiuni 
ușor de selectat pentru setările esenţiale. 
Caracteristicile televizorului sunt setate 
conform preferinţelor dvs. personale fără 
termeni sau setări dificile și acest lucru se face 
foarte rapid.
42PFL4606H/58

Repere
Televizor LCD
107 cm (42") Full HD 1080p, Televizor digital



de configurare a setărilor Certificat de garanţie
•

Imagine/Ecran
• Afișaj: LCD Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 42 inch / 107 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 400 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1
• Timp de răspuns (uzual): 2 ms
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus HD, 

Digital Natural Motion, Control activ, Perfect 
Motion Rate 400Hz

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Sunet clar, Incredible 
Surround, Control înalte și joase

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Control sistem audio, 

Sistem în standby, Redare la o singură atingere, 
Informaţii sistem (limba pentru meniu)

• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• Număr de conexiuni AV: 1
• Număr de USB-uri: 1
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfaţă comună 

Plus (CI+), Ieșire audio digitală (coaxială), Intrare 
PC VGA + Intrare audio S/D, Ieșire căști

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formate redare muzică: MP3
• Formate redare imagini: JPEG

Confort
• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 

programe (8 zile)
• Ușor de instalat: Expert de instalare canal, Expert 

• Ușurinţă în utilizare: Buton Home multifuncţional, 
Manual de utilizare pe ecran

• Ajustări format ecran: 4:3, Autocompletare, 
Autozoom, Extindere film 14:9, Extindere film 
16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Nescalat, 
Ecran lat

• Teletext: Smart Text (1000 pagini)
• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 

firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V, 50 Hz
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Clasă de etichetare energetică: C
• Alimentare eticheta energetică UE: 111 W
• Consum anual de energie: 162 kW·h
• Consum în standby: 0,3 W
• Funcţii economisire energie: Mod Eco, Meniu setări 

eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)
• Prezenţa plumbului: Da*

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1220 x 746 x 160 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 

1018,5 x 635,8 x 83 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1018,5 x 683 x 236,4 mm
• Greutate produs: 11,7 kg
• Greutate produs (+ stativ): 14,2 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 18,8 kg
• Suport mural compatibil: reglabil, de 300 x 200 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, 
Manual de utilizare, Ghid de iniţiere rapidă, 
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* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă 
actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de 
asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă 
operatorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate ţările
* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 

pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

http://www.philips.com

