
 

 

Philips Cinema 21:9 Gold 
Series
Ambilight Spectra 2 ve 
Çoklu Görüntü özellikli 
Smart LED TV

127 cm (50")
Ultra geniș ekran
Easy 3D

50PFL7956H
Dünyanın ilk sinema boyutlu Smart TV'si

Ambilight ve Çoklu Görüntü ile
Bu göz alıcı 127 cm (50") ultra geniş TV'de Blu-ray film veya HDTV izlerken hayran 
olmaktan kendinizi alamayacaksınız. Philips Cinema 21:9 Gold serisi LED TV, orijinal 21:9 
film formatına tam uyan gerçek bir sinema deneyimi sunuyor.

Orijinal film formatıyla gerçek sinema deneyimi
• Cinema 21:9 en-boy oranı, altta ve üstte siyah șerit yok
• 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleștirir
• Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D

Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın
• Çoklu görüntü ile TV izlerken internette sörf yapın
• Çok çeșitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
• DLNA ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV ekranınızda yașayın
• Akıllı telefon, tablet veya klavyenizle TV'yi kumanda edin
• TV programlarını bulma, programlama, kaydetme* ve duraklatma
• İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı

Nefes kesici görüntü ve ses kalitesi
• İçerikleri ister alıștığınız formatta izleyin ister 21:9 ekrana uyarlayın
• Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
• Göz alıcı kontrastla muhteșem LED görüntüler



 Cinema 21:9 ultra geniș ekran
Pek çok TV 16:9 (ya da 1.78:1) en-boy oranına 
ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahiptir. 
Hollywood filmlerinin en-boy oranı ise 
genellikle 2.39:1'dir. Yeni Philips Cinema 21:9 
TV'ler yönetmenlerin kullandığı 21:9 (2.39:1) 
orijinal film formatıyla mükemmel uyumludur. 
Böylece istediğiniz her filmi orijinal en-boy 
oranında ve siyah çubuklar olmadan 
izleyebilirsiniz.

Çoklu görüntü

Cinema 21:9'un ultra geniș ekranı, farklı 
içeriklere en konforlu șekilde ulașmak için ideal 
ekrandır. Çoklu görüntü özelliği sayesinde, 
ekranın sol tarafında futbol maçı izlerken aynı 
anda sağ tarafında internette gezinebilir veya 
Twitter'da sohbet edebilirsiniz. Philips Net TV 
ile istek üzerine video, Catch-up TV, Twitter 
gibi en popüler çevrimiçi içerik ve servislere 
tek bir tușla ulașabilirsiniz. TV'nin yanında Net 
TV penceresi açılabilir ya da TV ile bașka bir 
video cihazı kombine edilebilir. Kontrolün 
daima sizde olması için küçük ekranın yerine 
kolayca asıl etkinliğinizi sürdürdüğünüz ekran 
getirilebilir.

21:9 ekran ile en iyi seyir deneyimi

Cinema 21:9 ile istediğiniz içeriği istediğiniz 
șekilde izleyebilirsiniz. Siz en sevdiğiniz 

programı izlerken Unique Smart format 
teknolojisi içeriği otomatik olarak 21:9 ekrana 
uyarlayabilir ya da isterseniz programı orijinal 
formatında seyredebilirsiniz. Tek bir düğmeyle 
istediğiniz ayarı kullanabilirsiniz; seçim size ait.

Ambilight Spectra 2

Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni 
bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, 
TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki 
duvara ıșık yansıtarak ekranı genișletir. 
Ambilight, ıșığın rengini ve parlaklığını otomatik 
olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. 
Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın 
rengi ne olursa olsun, ıșığın rengi mükemmel 
olur.

Easy 3D

Easy 3D, titreșimsiz ve az gölgeli görüntülerle 
3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 
3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D 
keyfini evinizin sıcaklığında yașamak artık çok 
kolay!

Smart TV
Smart TV ile 4 alanda daha kolay ve 
kablosuz TV keyfine hazır olun. Net TV ile 
TV'nizde sayısız çevrimiçi uygulamayı 
kullanarak film kiralayabilir, kaçırdığınız 
programları izleyebilir ve sosyal 
medyalarda gezinebilirsiniz. Kontrol Sizde: 
Smartphone veya tablet PC'nizi kullanarak 
metin girin veya kanal değiștirin. 
SimplyShare ile bilgisayar, telefon veya 
tablet PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve 
videoları TV'nizde izleyip dinleyin. 
Program kılavuzumuzdan Akıllı USB kaydı 
konusunda yardım alın ve en sevdiğiniz 
programları istediğiniz zaman seyredin.

2'si 1 arada Stand
Bu TV ile birlikte televizyonunuzu duvara 
monte etmek için de kullanabileceğiniz 
devrim niteliğinde bir masaüstü standı 
veriliyor. Duvara montaj için ek braket 
almaya gerek yok, braket TV ile birlikte, 
kutunun içinde yer alıyor. Patentli tasarım, 
4 montaj konumuna olanak sağlar: 
Dönebilen masaüstü standı, Dönebilen 
duvar montajı, ultra flat duvar montajı ve 
Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Tek 
bir dokunușla TV'nize mükemmel bir yatay 
açı kazandırmak için akıllı seviye ayarı ve 
duvardaki 2 sabitleme noktası sayesinde, 
montaj artık çok kolay!
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Özellikler
Smart LED TV
127 cm (50") Ultra geniș ekran, Easy 3D



VGA + Sol/Sağ Ses Giriși, Kulaklık çıkıșı, Servis • Enerji Etiketi Sınıfı: B
Ambilight
• Ambilight Versiyonu: 2 taraflı
• Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlanma, 

Dinlenme ıșık modu

Görüntü/Ekran
• 3D: Easy3D*, 2D - 3D dönüștürme, 3D Derinlik 

ayarı, 2 Kișilik Tam Ekran Oyun*
• Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, HD Doğal 

Hareket, Aktif Kontrol + Ișık sensörü, Süper 
Çözünürlük, 400 Hz Perfect Motion Rate

• Ekran: kenar LED arkadan ıșıklandırma
• Ekran çözünürlüğü: 2560x1080p
• En-boy oranı: 21:9, 2,39:1
• Diagonal ekran boyutu: 50 inç / 127 cm 
• Parlaklık: 450 cd/m²
• Tepki süresi (tipik): 2 ms
• Parlaklık tepe oranı: 65 %
• Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 34W (2 x 17W)
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Smart TV Uygulamaları
• Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android), 

USB Klavye ve Fare desteği
• SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam 

tarayıcı, WiFi MediaConnect*
• Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, 

Açık Internet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
• Program: Pause TV, USB kaydı

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 4
• HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüș Kanalı
• EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçiși, 

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana 
Tak ve çalıștır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma 
(Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek 
dokunușla oynatma

• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 2
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası 
(Videostore), Dijital ses çıkıșı (optik), PC giriși 

konektörü
• Kablosuz bağlantılar: Kablosuz LAN kullanımına 

hazır

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Codec desteği:, 

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

• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - 
v9.2 arası)

• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
• Net TV: Dahil

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Kullanılabilirlik
• PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
• Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, 

Otomatik zoom, Cinema 21:9, Cinema 21:9 altyazı 
değiștirme, 16:9 film genișletme, Süper Büyütme, 
Ölçeklendirilmemiș, Geniș Ekran

• Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik 
Program Rehberi*

• Sinyal gücü göstergesi
• Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik 

algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı 
sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı 
sihirbazı, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı

• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri 
Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Çoklu 
görüntü ekranı

• Teletekst: 1200 sayfa Yardımlı Metin
• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 

yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

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

Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 114 W
• Yıllık enerji tüketimi: 158 kW·s
• Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme 

düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik 
mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Ișık sensörü, 
Görüntü dondurma (radyo için)

• Kurșun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 22 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
• Set boyutları (G x Y x D): 1242 x 580 x 32 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 633 x 253 mm
• Duvar montajına uygun: 400 x 400 mm
• Stand genișliği: 462 mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Güvenlik talimatları/

yasal talimatlar, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç 
kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dönebilen masaüstü 
standı, 2 x 3D Gözlük, Duvara montaj aparatı, 
Smart TV Hızlı Kılavuzu, WiFi Mediaconnect 
kuponu

• İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA426, 3D 
gözlük PTA416, 3D gözlük Oyun kiti PTA436

•
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Teknik Özellikler
Smart LED TV
127 cm (50") Ultra geniș ekran, Easy 3D

* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv 
adresini ziyaret edin.

* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi 
bant genișliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri 
için www.philips.com/wifimediaconnect adresini ziyaret edin. İçerik 
birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve seste küçük 
farklılıklar görülebilir.

* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve 
yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yașamadıklarından emin 
olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelișmemiș 
olduğundan 6 yaș altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
* USB kaydı sadece TV IP tabanlı Elektronik Program Kılavuzu 

kapsamındaki dijital kanallarda yapılabilir (ülke ve kanal sınırlamaları 
olabilir); kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) ile sınırlanabilir. 
Internet bağlantısı gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli 
parçalar ve bileșenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut 
muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurșun içerir.

* Sadece 2D oyunlar içindir.
* Oyun konsolunun TV'nizin HDMI konektörüne bağlı olduğundan 

emin olun.
* Cihaz Macaristan karasal, açık erișim dijital televizyon yayın alımına 

uygundur

http://www.philips.com

