
 

 

Philips 5000 series
TV LED Slim Full HD com 
Digital Crystal Clear

121 cm (48")
TV LED Full HD
DTVi

48PFG5000
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TV certa para hoje e para amanhã: TV LED Full HD Slim Philips série 5000 com Digital 
ystal Clear. Experimente imagens nítidas, som puro e todos os recursos que você precisa, 
mo portas USB e HDMI extras e práticas para que você se divirta com sua TV em casa.

Muito além do divertimento, é design de interiores
• Borda Ultrafina para que você veja mais de seu programa preferido
• O design moderno se encaixa perfeitamente nos ambientes de sua casa
• O modelo de base aberta cria um efeito leve

Assistam juntos, de forma incrível
• Digital Crystal Clear: precisão que você vai desejar compartilhar
• TV LED Full HD — Imagens LED nítidas com excelente contraste
• 120 Hz de PMR para as melhores imagens em movimento

Assista TV quando desejar
• Duas entradas HDMI e Easylink para conectividade integrada
• USB para reprodução multimídia



 Borda ultrafina

As TVs tradicionais possuem uma borda ao 
redor da TV como se fosse uma moldura para 
imagem. Nossa borda ultrafina é super 
moderna, para que você veja mais de seu 
programa preferido.

Design moderno
Projetado com um design contemporâneo 
para fazer parte de sua decoração. Porque sua 
TV deve ser linda tanto ligada quanto desligada.

Digital Crystal Clear
Para imagens naturais de qualquer fonte, a 
Philips criou o Digital Crystal Clear. Seja sua 
novela preferida, noticiário ou filmes com seus 
amigos, divirta-se com contraste, cor e nitidez 
de alta qualidade.

TV LED Full HD
A qualidade de imagem importa. As HDTVs 
regulares proporcionam qualidade, mas você 
espera ainda mais. Imagine detalhes nítidos ao 
lado de brilho mais alto, contraste incrível e 
cores realistas para uma imagem fiel à 
realidade.

PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz

Nada supera a adrenalina de um jogo de 
videogame, de um evento esportivo veloz ou 
dos seus filmes de ação preferidos. É por isso 
que essa TV Philips conta com Perfect Motion 
Rate de 120 Hz, para que você desfrute da 
fluidez das imagens mais velozes. A sua 
respiração pode até parar; a imagem, não.

Duas entradas HDMI com Easylink
Evite um emaranhado de cabos com um único 
cabo HDMI que transmita sinais de áudio e de 
imagens de seus dispositivos para sua TV. O 

HDMI transmite sinais descompactados, 
garantindo a mais alta qualidade do sinal 
emitido da fonte para a tela. Além disso, com o 
Philips Easylink, você precisará somente de um 
único controle remoto para executar a maioria 
das funções no DVD, Blu-ray, decodificador, 
Sistema de Home Theater ou na TV.

USB (fotos, músicas, vídeos)

Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen 
drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro 
dispositivo multimídia à porta USB de sua TV 
para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música 
usando o prático navegador na tela.

Base aberta
Uma televisão com linhas modernas e refinadas 
merece uma base que a levante além do 
comum. Por essa razão, os desenvolvedores da 
TV Philips criaram esta base aberta única para 
integrar a decoração de seu cômodo.
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Destaques
TV LED Slim Full HD com Digital Crystal Clear
121 cm (48") TV LED Full HD, DTVi
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• Formatos de legendas compatíveis: .AAS, .SMI, legais e de segurança, Folheto de garantia
•

Connections
Side Rear

HDMI 2

ARC

TV ANTENNASPDIF OUTHDMI 1

CVBS - L R

USB
Imagem/tela
• Visor: LED Full HD
• Medida diagonal da tela: 48 polegadas / 121 cm 
• Resolução de imagem: 1920 x 1080p
• Prop. da imagem: 4:3/16:9
• Brilho: 280 cd/m²
• Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, 

PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz

Interação inteligente
• Fácil de usar: Botão Home com funções 

centralizadas
• Firmware atualizável: Assistente de atualização 

automática do firmware, Firmware atualizável via 
USB

• Ajustes do formato da tela: Advance - Shift, Básico 
- Preencher a tela, Ajustar à tela, Estender, Zoom

• Indicação da intensidade do sinal
• Guia eletrônico de programação*: Guia eletrônico 

de programação em 8 dias

Som
• Potência de saída (RMS): 10W
• Recursos de áudio: Incredible Surround, Clear 

Sound, Nivelador Automático de Volume (AVL), 
Reforço de graves

Conectividade
• Número de conexões HDMI: 2
• Número de conexões USBs: 1
• Número de CVBS: 1
• Outras conexões: Antena tipo F, Saída para fone de 

ouvido, Conector de serviço, Entrada de áudio E/
D, Saída de áudio digital (coaxial)

• EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do 
controle remoto, Controle de áudio do sistema, 
Modo de espera do sistema, Deslocamento 
automático de legendas (Philips)*, Pixel Plus link 
(Philips)*, Reprodução com um toque

Aplicações de multimídia
• Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: 

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

.SRT, .SSA, .SUB, .TXT
• Formatos de reprodução de música: AAC, AMR, 

LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 a v9.2)
• Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, 

GIF, JPS, PNG, PNS

Resoluções de imagem compatíveis
• Entradas do computador: até 1920 x 

1080 @60 Hz para computadores
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 

x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV Digital: DTVi, DTV
• Suporte para MPEG: MPEG2, MPEG4
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL

Lig/Desl
• Alimentação: CA 120 a 220 V 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,5
• Recursos de economia de energia: Timer de 

desligamento automático, Modo econômico, 
Picture mute (para rádio)

• Consumo de energia no modo desligado: < 0,5 W
• Consumo de energia: 92 W

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1330 x 720 x 147 mm
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

1082 x 624 x 80 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

1082 x 661 x 256 mm
• Peso do produto: 12,2 kg
• Peso do produto (+base): 12,8 kg
• Peso, incluindo embalagem: 15,8 kg
• Compatível com montagem padrão VESA: 200 x 

200 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Duas pilhas 

AAA, Suporte para cima da mesa, Cabo de energia, 
Guia de início rápido, Folheto com informações 
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Especificações
TV LED Slim Full HD com Digital Crystal Clear
121 cm (48") TV LED Full HD, DTVi

* EPG e visibilidade efetiva (até 8 dias) dependem do país e da 
operadora.

* (Philips) compatível somente com dispositivo Philips específicos.
* As gravações em USB são apenas para canais digitais e podem ser 

limitadas pela proteção contra cópia de transmissão (CI+). 
Restrições dos países e canais podem ser aplicadas.

http://www.philips.com

