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 a qualidade de imagem superior desta excelente TV pronta para HD com 

ologia LCD e Pixel Plus. Seu design sofisticado harmonizará com seu 

ns vivas, naturais e nítidas
lay LCD Full HD 1920 x 1080p
Pixel Plus para mais detalhes, profundidade e nitidez
moramento dinâmico de contraste com riqueza de detalhes em preto

ivo e emocionante
dible Surround™ garante um som da melhor qualidade

n moderno e elegante para complementar sua decoração
ign compacto e elegante que combina com qualquer sala
rte articulado combinando incluído

volvido para sua comodidade
ada PC para você usar sua TV também como monitor de computador

ma ótima performance
s entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo
 

Philips
Flat TV widescreen com 
HD Pixel Plus

42"
LCD HD Ready

42PFL5432
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Imagem/tela
• Proporção da imagem: Widescreen, 16:9
• Brilho: 500 cd/m²
• Contraste dinâmico de tela: 4000:1
• Tempo de resposta (típico): 8 ms
• Ângulo de visão (H / V): 170 / 170 grau
• Medida diagonal da tela: 42 polegada / 107 cm 
• Tipo de tela: LCD WXGA Matriz Ativa TFT
• Resolução no painel: 1920 x 1080p
• Aprimoramento de imagens: HD Pixel Plus, 

Reforço dinâmico de contraste, Contrast Plus, 3/
2 - 2/2 motion pull down, Combfilter 3D, Digital 
Noise Reduction (DNR), Progressive Scan

• Recursos de vídeo: Tela com revestimento anti-
reflexo

Resolução de imagem suportada

Som
• Equalizador: Sete bandas
• Potência de saída (RMS): 2 x 10 W
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Incredible Surround
• Sistema de áudio: Estéreo, SAP

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas frontais, 

Tweeter em domo

Praticidade
• Proteção infantil: Censura para crianças
• Relógio: Na tela principal, Timer de desligamento 

automático, Relógio despertador
• Fácil de instalar: Nomeação Automática de 

Programa, Gravação automática, Sintonia Fina, 
Nome do Programa, Classificação

• Fácil de usar: Lista de sintonia automática, 8 
canais, Nivelador automático de volume (AVL), 
AutoPicture, AutoSound, Lista de programas, 
Controle lateral, Closed Caption

• Idiomas do menu OSD: Inglês, Português, 
Espanhol

• Controle remoto: TV

• Tipo de controle remoto: RC2023606/01
• Ajustes do formato da tela: 4:3, Expansão da 

imagem p/14:9, Expansão da imagem p/16:9, 
Zoom de legenda, Super Zoom, Widescreen

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Entrada da antena: 75 ohm tipo F
• TV: NTSC, PAL N, PAL M
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as 

versões)
• Faixas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF
• Número de canais pré-sintonizados: 125
• Display do sintonizador: PLL

Conectividade
• AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
• AV 2: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), YPbPr
• AV 3: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada 

CVBS, Entrada S-Vídeo
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Número de conexões de AV: 7
• Conexões frontais / laterais: Entrada de áudio L/R 

(Esq/Dir), Entrada CVBS, Saída para fone de 
ouvido, Entrada S-vídeo

• Outras conexões: Saída de Vídeo, CVBS, E/D 
(cinch), Entrada de áudio do PC, Entrada VGA do 
PC

Alimentação
• Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
• Alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 240 W
• Consumo de energia no modo de espera: <1W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Suporte de mesa articulado, 

Cabo de alimentação, Guia de início rápido, 
Manual do usuário, Cartão de registro, 
Certificado de garantia, Controle remoto, Pilhas 
para controle remoto

Dimensões
• Gabinete colorido: Gabinete preto com moldura 

decorativa em preto brilhante
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

1.046 x 686 x 265 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

1.046 x 749 x 265 mm
• Peso do produto: 26,5 kg
• Peso do produto (+base): 33,5 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1.126 x 780 x 277 mm
• Peso, incluindo embalagem: 42 kg
• Compatível com montagem padrão VESA: 600 x 

400 mm
•

• Formatos do computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 72,75, 85 Hz
720 x 400  70 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz

• Formatos de vídeo
Resolução Frequência de actualização
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080p  50 Hz, 60 Hz
Flat TV widescreen com HD Pixel Plus
42" LCD HD Ready
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