Philips
LED LCD-TV med Pixel
Plus HD för proffsbruk

117 cm (46") Signature
Lysdiod DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

Bli en del av handlingen!
med fantastiska lysdiodbildprestanda
Upplev det senaste i en ultratunn TV från Philips som i en målning på väggen. Se till att
dina gäster alltid är en del av handlingen i en kombination av kraftfulla LED-bildprestanda.
Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Enastående lysdiodbilder med låg strömförbrukning
• Integrerad anslutningspanel
• Låsning av installationsmenyn
• Programmerbar startkanal
• En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
Olika gästupplevelser
• Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
• HD Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer
• Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
• Volymbegränsning
• USB för fantastisk multimedieuppspelning
Tålig och säker
• Låg strömförbrukning
• Miljövänlig design och flamsäkert hölje

LED LCD-TV med Pixel Plus HD för proffsbruk

46HFL4382D/10

117 cm (46") Signature Lysdiod DVB-T/C MPEG 2/4

Funktioner
Lysdiod

Lysdiodteknik för bildbelysning är den mest
avancerade vi har idag. I den här TV:n
kombineras en snygg, minimalistisk design med
otrolig bildkvalitet och segmentets lägsta
strömförbrukning. Ytterligare en miljöfördel är
att lysdiodtekniken inte innehåller några
miljöfarliga material. Med lysdioder som
bakbelysning kan du njuta av låg
strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig
kontrast och skärpa samt levande färger.
Pixel Plus HD
Pixel Plus HD är en unik kombination av
otrolig skärpa, verklighetstrogna detaljer,
levande färger och mjuka, naturliga rörelser för
HD-skärmar, oavsett kvalitet på HD-signal,
signal för Standard Definition TV eller
multimedieinnehåll. Artefakter och brus från
alla källor, från multimedia till standard-TV
men även komprimerad HD, upptäcks och
reduceras så att bilden blir klar och knivskarp.

HD Natural Motion

Philips utvecklade HD Natural Motion för att
minimera de vibrationseffekter som
uppkommer i rörliga bilder. Den prisbelönta
algoritmen beräknar rörelsen i bilden och
korrigerar vibrationerna i både TV- och
filmmaterial (t.ex. DVD och Blu-ray Disc).
Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser
och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen
till något utöver det vanliga.

material. Oberoende tester som gjorts av
brandkårsväsendet har visat att även om TVapparater ibland kan intensifiera bränder som
orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TVapparater till att öka branden.
Programmerbar startkanal
Perfekt för reklam eller informationskanaler
inom anläggningen eftersom den visar en
förinställd kanal när TV:n slås på.
Avancerad EPG (elektronisk
programguide) och kanallista
Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva
knappar med en tydlig förklarande grafik så att
du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.
USB (multimedia)

Integrerad anslutningspanel
Med den integrerade anslutningspanelen kan
dina gäster sömlöst ansluta sina personliga
enheter till din TV utan någon extern
anslutningspanel.
Miljövänlig design
Tålighet är sammanvävt med det sätt som
Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är
designade och tillverkade enligt våra
EcoDesign-principer som har som mål att
minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av
lägre strömförbrukning, borttagning av farliga
ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och
bättre återvinningsegenskaper. Philips TVapparater är även inneslutna i flamsäkert

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton
mp3-musik och videofiler på de flesta USBminnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på
sidan av TV:n och få åtkomst till
multimedieinnehåll med hjälp av den
lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du
kan du visa och dela dina videor, foton och
musik.

Hotellmiljöfunktioner
Alla Philips TV-apparater för hotellmiljö
har skapats med tanke på marknaden,
speciellt för hotell-, internerings- och
hälsovårdsmiljöer. De har
specialfunktioner som bland annat
volymbegränsning, menylås, kloning och
en speciell fjärrkontroll.
Lysdiodteknik
Lysdiodtekniken för bildbelysning är den
mest avancerade tekniken, med den lägsta
energiförbrukningen i sin kategori.
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Specifikationer
Bild/visning
•
•
•
•
•
•
•

Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %
Diagonal skärmstorlek: 46 tum / 117 cm
Bildförhållande: Widescreen
Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
Ljusstyrka: 450 cd/m²
Svarstid (medel): 2 ms
Bildförbättring: Active Control + ljussensor,
Färgförbättring, Digital brusreducering, LTI
(Luminance Transient Improver), 2D-/3Dbrusreducering, Dynamisk kontrastförbättring,
Pixel Plus HD, 100 Hz Clear LCD, 1080p, 24/25/30
Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, HD
Natural Motion
• Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Synfältsvinkel: 176º (H) / 176º (V)

Mottagare/mottagning/sändning

• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K,
Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM
2 K/8 K
• Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
• Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-C MPEG4,
DVB-T MPEG4

Ljud

• Uteffekt (RMS): 20 W
• Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning,
Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Anslutningar

• Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
• Ext 2: Audio L+R-ingång, YPbPr-ingång
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, HDMI
v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en
knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling
för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
• Andra anslutningar: Hörlur ut

Bekvämlighet

• Enkel installation: Programnamn, Automatisk
namngivning av program, Sortering
• Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound
• Klocka: Insomningsfunktion
• Multimedia: USB, automatisk inkörning
• Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
• Text-TV: 1200 sidor Hypertext
• Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk
programguide, Now + Next EPG
• Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9,
Widescreen, Superzoom, Inte skalförändrad
(1080p, punkt-för-punkt), Autoformat
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för
uppgradering av programvara, Programvara kan
uppgraderas via USB

Multimedietillämpningar

• Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

Effekt
•
•
•
•
•
•
•

Strömförbrukning i av-läge: < 0,01 W
Förekomst av bly: Ja*
Årlig strömförbrukning: 159,14 kWh
Nätström: 220-240 V~; 50-60 Hz
Strömförbrukning (medel): 109 W
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C

Mått

• Utrustningens mått (B x H x D):
1 122 x 685 x 87 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D):
1 122 x 731 x 268 mm
• Lådans mått (B x H x D): 1 349 x 773 x 198 mm
• Produktvikt: 17,9 kg
• Produktvikt (+stativ): 21,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 26,4 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 300 x 300 mm

Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart
bordsstativ, Snabbstartguide, Garantibevis
• Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/
00
•
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* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4
timmar per dag, 365 dagar om året.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter
där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

