
 

 

Philips Cinema 21:9 Gold 
Series
Smart LED TV Ambilight 
Spectra 2 és Multi-view 
funkcióval

127 cm (50"-es)
Ultraszéles képernyő
Easy 3D

50PFL7956H
A világ első moziformátumú Smart TV-je

Ambilight és Multiview funkcióval
Hagyja, hogy a látványos, 127 cm-es (50"-es) ultraszéles TV-készüléken nézett Blu-ray filmek vagy 
HDTV műsorok magukkal ragadják. A Philips Cinema 21:9 Gold sorozatú LED TV-je valódi 
szélesvásznú moziélményt kínál, amely tökéletesen illeszkedik az eredeti 21:9-es filmformátumhoz.

Valódi moziélmény valódi moziformátumban
• Cinema 21:9-es filmes képformátum, fekete sávok nélkül a képernyő alsó és felső részén
• A kétoldalú Ambilight Spectra 2 fokozza a vizuális élményt
• Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért

Élvezze az online világot: Smart TV
• Böngésszen az Interneten TV-nézés közben a Multi-view funkció segítségével
• Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
• Élvezze a TV-jén a fényképeket, a zenét és a filmeket a DLNA segítségével
• Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
• Keressen, ütemezzen, rögzítsen* és szüneteltessen TV-műsorokat
• Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozás az opcionális, vezeték nélküli USB adapterrel

Lélegzetelállítóan tökéletes kép és hang
• Nézzen bármilyen tartalmat a megszokott formátumban, vagy váltson 21:9-es képernyőre
• A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
• Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal



 Cinema 21:9 ultraszéles képernyő
A legtöbb televízió 16:9 (vagy 1,78:1) 
képoldalarányú, és 1080p Full HD felbontású. 
A nagy költségvetésű hollywoodi sikerfilmek 
azonban általában jóval szélesebb, 2,39:1-es 
képformátumban készülnek. A Philips új 
Cinema 21:9 televíziói tökéletesen megfelelnek 
a rendezők által használt 21:9 (2,39:1) 
képoldalarányú moziformátumnak. Így Ön akár 
egy klasszikus, akár a legújabb hollywoodi film 
mellett dönt, azt az eredeti formátumban, 
fekete sávok nélkül élvezheti.

Multi-view

A Cinema 21:9 ultraszéles képernyője 
összekapcsolódó világunkban ideális és 
kényelmes választás. A Multi-view funkció 
jóvoltából a focimeccs nézése közben 
böngészhet az Interneten vagy cseveghet a 
Twitteren. A Philips Net TV segítségével a 
legjobb online tartalmakat és szolgáltatásokat 
érheti el egyetlen gombnyomással: igény 
szerinti videó (Video on demand), catch-up TV, 
Twitter és sok egyéb lehetőség áll 
rendelkezésére. A Net TV ablaka a TV, illetve 
még egy másik videoeszköz ablaka mellett 
nyitható meg. A kis képernyőt egyszerűen 
válthatja a fő képernyővel, így az irányítás 
mindig az Ön kezében marad.

Optimális tévénézési élmény 21:9-es 
képernyőn

A Cinema 21:9 készüléken bármilyen tartalmat 
tetszése szerint tekinthet meg. Ha kedvenc 

műsorát nézi, a Unique Smart formázási 
technológia a tartalmat automatikusan a 21:9-
es képernyőre tudja igazítani. De dönthet úgy 
is, hogy a programot az eredeti formátumban 
tekinti meg. A választás az Öné, mindössze 
egyetlen gombnyomással!

Ambilight Spectra 2

Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit 
vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott 
Philips technológia tovább növeli a képernyő 
méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 
oldaláról fényt vetít a környező falra. Az 
Ambilight automatikusan beállítja a TV-
készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, 
hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív 
funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig 
tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Easy 3D

Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és 
szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D 
műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, 
és nem kell bele elem. Élvezze már ma 
otthonában a 3D-t!

Smart TV
Smart TV a televízió egyszerűbb, vezeték 
nélküli használatáért 4 területen. A Net 
TV jóvoltából az online alkalmazások 
egész seregéhez juthat hozzá: filmeket 
kölcsönözhet, catch-up tévéműsorokat 
nézhet, és használhatja a közösségi 
oldalakat. Középpontban a vezérlés: 
vezérelje készülékét okostelefon vagy 
tablet segítségével. A SimplyShare 
funkciónak köszönhetően a számítógépen, 
a telefonon vagy a tableten tárolt 
multimédiás tartalmakat is élvezheti 
televízióján. Nézze kedvenc műsorait, 
amikor ráér: programfüzetünk segít Smart 
USB-felvétel készítésében.

2 az 1-ben állvány
A TV egy forradalmi újítást jelentő, asztali 
állványként és fali tartóként is funkcionáló 
állvánnyal van ellátva. Nem kell külön fali 
tartót vásárolnia, hiszen a TV-hez ez a 
kiváló tartó is jár egyben. A 
szabadalmaztatott kialakítású állvány nem 
kevesebb mint 4 szerelési helyzetet tesz 
lehetővé: elforgatható asztali állvány, 
elforgatható fali tartó, kivételesen lapos 
fali tartó és Vesa-kompatibilis fali rögzítés. 
Egyszerű, 2-pontos, az intelligens 
szintezésnek köszönhetően teljesen 
vízszintes fali TV állvány egyetlen 
érintéssel!
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Fénypontok
Smart LED TV
127 cm (50"-es) Ultraszéles képernyő, Easy 3D



kártyafoglalat (Videostore), Digitális audiokimenet • Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ambilight
• Ambilight változat: 2 oldalas
• Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez 

alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

Kép/Kijelző
• 3D: Easy3D*, 2D - 3D átalakítás, 3D mélység 

beállítása, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*
• Kép javítása: Pixel Precise HD, HD Natural 

Motion, Active Control + fényérzékelő, Kiváló 
felbontás, 400 Hz-es Perfect Motion Rate

• Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
• Panel felbontása: 2560x1080p
• Képformátum: 21:9, 2.39:1
• Átlós képernyőméret: 50 hüvelyk / 127 cm 
• Fényerő: 450 cd/m²
• Válaszidő (tipikus): 2 ms
• Csúcsfénysűrűség-arány: 65 %
• Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 34 W (2 x 17 W)
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, 
Magas/mély hangok szabályozása

Smart TV alkalmazások
• Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), 

USB-billentyűzet és -egér támogatás
• SimplyShare: DLNA adathordozó-böngésző, USB 

adathordozó-böngésző, WiFi MediaConnect*
• Net TV: Catch-up TV, Internetes videotékák, 

Open Internet böngésző, Online alkalmazások
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel

Csatlakoztathatóság
• HDMI-csatlakozások száma: 4
• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

Rendszer-hangvezérlés, Készenlét, Plug & play 
hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-
elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás 
(Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 2
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD 

(optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató 
kimenet, Szervizcsatlakozó

• Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli 
LAN-ra felkészítve

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás:, 

Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA 
(2––9.2 verzió)

• Képlejátszási formátumok: JPEG
• Net TV: Mellékelve

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Kényelem
• PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
• Képernyőformátum beállítás: Automatikus 

kitöltés, Autozoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 
felirat-eltolás, Film széthúzása,16:9, Super Zoom 
képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő

• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 
programfüzet*

• Jelerősség kijelzése
• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 

automatikus érzékelése, Csatornatelepítés 
varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, 
Hálózattelepítés varázsló, Beállítások asszisztens 
varázsló, 2 az 1-ben fali tartó

• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, 
Képernyőn látható felhasználói útmutató, 
Érintésvezérelt gombok, Többféle tartalmat 
megjelenítő kétablakos kijelző

• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

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

Tápellátás
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: B
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 114 W
• Éves energiafogyasztás: 158 kWh
• Készenléti fogyasztás: < 0,15 W
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W
• Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, 

Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Öko 
beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása 
(rádióhoz)

• Ólomtartalom: Igen*

Méretek
• Termék tömege: 22 kg
• Termék tömege (+állvány): 24 kg
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1242 x 580 x 32 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Ma x Mé): 

633 x 253 mm
• Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm
• Állvány szélessége: 462 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Biztonsági és jogi előírások, 

Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Távvezérlő, Elforgatható asztali állvány, 2 
db 3D szemüveg, Fali tartószerkezet, Smart TV 
gyors útmutatója, Wi-Fi Mediaconnect utalvány

• Opcionális tartozékok: PTA426 3D szemüveg, 
PTA416 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, 
készlet játékhoz

•
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Műszaki adatok
Smart LED TV
127 cm (50"-es) Ultraszéles képernyő, Easy 3D

* Net TV: a www.philips.com/smarttv oldalon megismerheti az adott 
országban nyújtott szolgáltatásokat.

* Wi-Fi médiacsatlakozás: A videolejátszást befolyásolhatja a 
számítógép sebessége és a Wi-Fi sávszélesség. A minimális és ajánlott 
rendszerkövetelmények érdekében tekintse meg a 
www.philips.com/wifimediaconnect weboldalt. A tartalom néhány 
másodperces késéssel jelenik meg. A kép és a hang kisebb eltérései 
előfordulhatnak.

* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 
fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, 
hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó 
frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében 
található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy 
előfizetéshez kötött. További információért forduljon a 
szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében 

foglalt digitális csatornákról készíthető (nem minden ország és 
csatorna vonatkozásában), továbbá előfordulhat, hogy a felvételeket 
korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez 
internetkapcsolat szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz 
technológiai alternatívákat.

* Csak 2D játékokhoz.
* Ellenőrizze, hogy a játékkonzol csatlakozik-e a TV HDMI 

csatlakozójához.
* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 

digitális televíziós műsorszórás vételére

http://www.philips.com

