
 

 

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

127 cm (50")
Ultra-widescreen
Easy 3D

50PFL7956T
Verdens første Smart TV i biografformat

med Ambilight og Multi-view
Lad dig imponere af Blu-ray-film eller HDTV på dette spektakulære 127 cm (50") ultrabrede 
TV. Philips Cinema 21:9 LCD-TV giver dig en ægte biograflignende widescreen-filmoplevelse 
i bredformat, som passer perfekt til det originale 21:9-filmformat.

En ægte biografoplevelse med et autentisk filmformat
• Cinema 21:9-filmbilledformat eliminerer sorte bjælker i bunden og toppen
• Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
• Easy 3D til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Nyd online-verdenen med Smart-TV
• Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst
• Surf på internettet, mens du ser TV med Multi-view
• En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
• Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
• Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
• Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

Betagende perfekte billeder og lyd
• Se alt indhold, som du er vant til, eller tilpas det til 21:9-skærmen
• Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
• Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast



 Cinema 21:9-ultra-widescreen
De fleste TV har et billedformat på 16:9 (eller 
1.78:1) og en opløsning på 1080p Full HD. De 
store Hollywood-film er imidlertid normalt 
optaget i billedformatet 2.39:1. Det nye Philips 
Cinema 21:9 TV passer perfekt til det 
oprindelige filmformat på 21:9 (2.39:1), der 
bruges af instruktører. Så uanset filmen kan du 
nu se den i det oprindelige billedformat og 
uden sorte bjælker.

Multivisning

Cinema 21:9's ultra-widescreen er den ideelle 
skærm til nydelse af en verden med uendelige 
forbindelsesmuligheder på en behagelig facon. 
Med Multi-view kan du se en fodboldkamp i 
venstre side af skærmbilledet, samtidigt med at 
du browser på internettet på højre side eller 
chatter på Twitter. Med Philips Net TV har du 
førsteklasses online-indhold og -tjenester 
tilgængelige med et enkelt tryk på en knap: 
Video on demand, TV-arkiv, Twitter og meget 
andet! Et Net TV-vindue kan åbnes ved siden af 
TV-billedet, eller TV kan kombineres med en 
anden videoenhed. Den lille skærm kan nemt 
udskiftes med hovedaktiviteten, så du bevarer 
kontrollen.

Optimal visning på en 21:9-skærm

På Cinema 21:9 kan du se en hvilken som helst 
indholdstype, som du ønsker det. Mens du ser 
dit foretrukne TV-program, kan Unique Smart-
formateringsteknologi automatisk tilpasse alt 
indhold til 21:9-skærmen, eller du kan vælge at 

se det i det oprindelige format. Valget er dit 
med et tryk på en knap!

Ambilight Spectra 2

Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med 
Ambilight Spectra 2. Denne patenterede 
Philips-teknologi gør billedet større ved at 
projicere lys fra bagsiden af skærmen på den 
omgivende væg. Ambilight justerer automatisk 
farven og lysstyrken, så de passer til TV-
billedet. Takket være funktionen, der tilpasses 
til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt 
uanset væggens farve.

Easy 3D

Easy 3D sikrer, at du får mange timers 
komfort, når du ser 3D, takket være den 
flimmerfri ydelse med få ekkobilleder. De 
kompatible 3D-briller er meget lette og kræver 
ikke batterier. Nyd 3D hjemme hos dig selv!

Full HD LED-TV

Den mest avancerede LED-belysningsteknologi 
i dette Full HD LED-TV kombinerer 
iøjnefaldende, minimalistisk design med 

fremragende billedkvalitet og det laveste 
strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, 
at LED-belysningsteknologi ikke indeholder 
farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning 
kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, 
utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

Smart TV
Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 
områder. Net TV giver dig mulighed for at 
drag fordel af en mængde online-
applikationer på dit TV: Du kan leje film, 
se TV-arkivprogrammer og bruge sociale 
medier. Bevar kontrollen: Skift kanal eller 
indtast tekst via din smartphone eller 
tablet. Brug SimplyShare til at se fotos, 
musik og video fra din computer, telefon 
og tablet på dit TV. Se dit 
yndlingsprogram, når det passer dig: 
Vores programguide hjælper dig med 
Smart USB-optagelse.

2-i-1-stander
Dette TV leveres med en 
revolutionerende bordstander, der også 
kan bruges til montering af dit TV på 
væggen. Der er ikke behov for at købe 
ekstra vægmonteringsbeslag, de følger 
praktisk med dit TV i æsken. Det 
patenterede design giver mulighed for 
montering på hele 4 måder: borddrejefod, 
drejelig vægmontering, ultraflad 
vægmontering og Vesa-kompatibel 
fiksering på væg. Monteringen er nem med 
2 fastgørelsessteder på væggen og smart 
justering, så TV'et bliver helt vandret med 
en enkelt berøring!
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Vigtigste nyheder
Smart LED-TV
127 cm (50") Ultra-widescreen, Easy 3D



Ambilight
• Ambilight-version: 2-sidet
• Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, 

Lounge-lys-tilstand

Billede/display
• 3D: Easy3D*, 2D til 3D-konvertering, 3D-

dybdejustering, 2 Player Full Screen Gaming*
• Billedforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural 

Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Super Resolution, 
400 Hz Perfect Motion Rate

• Display: kant-LED-baggrundsbelysning
• Panelopløsning: 2560 x 1080p
• Billedformat: 21:9, 2.39:1
• Diagonal skærmstørrelse: 50 tommer / 127 cm 
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Svartid (typisk): 2 ms
• Maksimalt luminansforhold: 65 %
• Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 34 W (2 x 17 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og 
basregulering

Smart TV-applikationer
• Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), 

Understøttelse af USB-tastatur og mus
• SimplyShare: DLNA-mediebrowser, USB-

mediebrowser, WiFi MediaConnect*
• Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben 

internetbrowser, Online-apps
• Program: Pause TV, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug 
& play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle 
Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning 
med ét tryk

• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-stik: 2
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til 

SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), 
PC-indgang VGA + lydindgang L/R, 
Hovedtelefonudgang, Servicestik

• Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Codec-

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

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA 
(v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG
• Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Komfort
• PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
• Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, 

(herunder 4:3, 14:9, 21:9), Cinema 21:9, Cinema 
21:9 skift af undertekster, Filmudvidelse 16:9, 
Super Zoom, Uskaleret, Widescreen

• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 
programguide*

• Signalstyrke-indikation
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide 
til tilslutning af enheder, Guide til 
netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-
vægbeslag

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-
kontrolknapper, Multi-view-skærm med dobbelt 
vindue

• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, 
Freeview HD

• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Klasse for energimærke: B
• EU-energimærke - strøm: 114 W
• Årligt energiforbrug: 158 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,15 W
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
• Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, 

Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-
indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)

• Blyholdig: Ja*

Mål
• Produktvægt: 22 kg
• Produktvægt (+ stand): 24 kg
• Mål på anlæg (B x H x D): 1.242 x 580 x 32 mm
• Apparatets mål inklusive stander (H x D): 

633 x 253 mm
• Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
• Standerbredde: 462 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Sikkerheds-/lovmæssige 

instruktioner, Netledning, Lynhåndbog, 
Fjernbetjening, Drejefod, 2 par 3D-briller, 
Vægmonteringsstativ, Smart TV Lynguide, Wi-Fi 
MediaConnect-værdikupon

• Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA426, 3D-briller 
PTA416, 3D Gaming briller PTA436

•
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Specifikationer
Smart LED-TV
127 cm (50") Ultra-widescreen, Easy 3D

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke 
tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din 
PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og 
anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. 
Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan 
forekomme små forskelle på billede og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre 
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle 
lande

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV 
IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde 
begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være 
begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en 
internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

* Kun til 2D-spil.
* Kontroller, at spilkonsollen er sluttet til HDMI-stikket på TV'et.

http://www.philips.com

