
 

 

„Philips“ 5500 series
FHD LED televizorius

108 cm (43 in)
„Full HD“ LED TV
„Pixel Plus HD“
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kote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos 
D televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus 
“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pernešti iš kambario į kambarį.

Atrodo puikiai. Telpa visur.
• Paprasta perkelti. 24, 32 ir 43 colių dydžio.
• Puikiai tinka virtuvėje, studijoje ar svečių kambaryje.
• Minimalistinis sidabro spalvos rėmelis. Grakščios kojelės.

Puikios spalvos. Stebinantis gylis.
• „Full HD“ LED televizorius. Itin aiški rezoliucija.
• „Pixel Plus HD“. Aiškūs vaizdai iš bet kokio šaltinio.

Įjunkite į tinklą ir paleiskite. Kad ir koks būtų šaltinis.
• Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie DVD.
• USB jungtis. Atkurkite vaizdo įrašus, garsą ir nuotraukas.

Aiškus garsas. Aiškus dialogas.
• Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.
• Aiškus dialogas. Linksmi efektai.



 „Full HD“ LED TV
„Full HD“ – geresnė HD kokybė. Aiškesnis 
vaizdas, didesnis ryškumas, geresnis kontrastas 
ir tikroviškesnės spalvos – su „Full HD“ ekranu 
televizorių žiūrėti dar maloniau.

„Pixel Plus HD“
„Philips Pixel Plus HD“ sistema optimizuoja 
vaizdo kokybę, kad vaizdas būtų ryškus, o 
kontrastas gražus. Tad nesvarbu, ar 
transliuosite turinį iš interneto, ar žiūrėsite 
kabelinę televiziją, mėgausitės ryškesniais 
vaizdais su sodresniais baltais ir juodais 
atspalviais.

HDMI įėjimai
Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie 
DVD.

USB
USB jungtis. Atkurkite vaizdo įrašus, garsą ir 
nuotraukas.
43PFS5525/12

Ypatybės
FHD LED televizorius
108 cm (43 in) „Full HD“ LED TV, „Pixel Plus HD“



• Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz
Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 43 in / 108 cm 
• Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
• Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: iki 1920x1080p

Vartotojo sąveika
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos atnaujinimas per USB
• Signalo stiprumo indikacija
• Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, 

elektroninis programų gidas
• Ekrano formato nustatymai: Automatinis 

padidinimas, „Superzoom“, Filmo padidinimas 16:9, 
Didelis mastelis, 16:9

• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/

S2
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 2
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), 

Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Palydovinio 
imtuvo jungtis, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

• „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį 
valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC

• Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, 
WMA (nuo v2 iki v9.2)

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Maitinimas

• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 
režimu: < 0,3 W

• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Sudėtyje yra švino: Taip*

ES energijos suvartojimo kortelė
• EPREL registracijos numeriai: 360647
• Ekrano įstrižainė (coliais): 43
• Ekrano įstrižainė (centimetrais): 108
• SDR energinė klasė: F
• Įjungto režimo SDR energijos poreikis: 48 kWh/

1000 h
• HDR energinė klasė: Netaikoma
• Įjungto režimo HDR energijos poreikis: 

Netaikoma kWh/1000 h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: Netaikoma W
• Tinklo budėjimo režimas: < 2,0 W
• Naudojama ekrano technologija: LED LCD

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 16 W
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 

garsas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis 
garsas

• Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 8 W pilno diapazono 
garsiakalbis

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1070,0 x 680,0 x 140,0 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

968,4 x 565,5 x 80,5 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

968,4 x 583,0 x 218,0 mm
• Laikiklio matmenys (W x H x D): 

550,6 x 17,5 x 218,0 mm
• Gaminio svoris: 7,8 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 7,9 kg
• Svoris su pakuote: 9,7 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 100 mm

Konstrukcija
• Televizoriaus spalvos: Plastikinis, vidutinio 

tamsumo sidabro spalvos rėmelis
• Stovo dizainas: Sidabrinis, per vidurį statomas 

stovas su grioveliais
Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Stalinis stovas

•
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Specifikacijos
FHD LED televizorius
108 cm (43 in) „Full HD“ LED TV, „Pixel Plus HD“

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo 
jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos 
išimties sąlygas, yra švino.

http://www.philips.com

