
 

 

Philips 4000 series
Full HD LED-TV med 
Digital Crystal Clear

127 cm (50")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C

50PFT4319

F
M
Al
De
eth
ull HD LED-TV
ed Digital Crystal Clear

le i dit hjem vil nyde det krystalklare billede på Philips 4300-seriens Full HD LED-TV. 
t minimalistiske design, levende billeder og fantastiske lyd gør det til det ideelle valg til 
vert rum i dit hus.

Ud over underholdning er det et stykke boligindretning
• Ultratynd ramme, så du får fornøjelse af et større billede
• Moderne design supplerer moderne indretning

Se TV sammen — på smuk vis
• Digital Crystal Clear: præcision, du får lyst til at dele
• Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
• 100Hz PMR giver billeder med glidende bevægelser

TV-kigning efter dit hoved
• To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning
• USB til multimedieafspilning



 Ultratynd ramme

Traditionelle TV'er har en ramme, der går 
rundt om TV'et som en billedramme. Vores 
ultratynde ramme er moderne og tynd, så du 
kan nyde et større billede.

Moderne design
Designet med et moderne udseende, så det 
passer til din indretning. Fordi dit TV bør se 
lige så flot ud, når det er slukket, som når det 
er tændt.

Digital Crystal Clear
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har 
Philips udviklet Digital Crystal Clear. For 
uanset om du forkæler dig selv med din 
foretrukne serie, ser nyheder, eller har 
vennerne på besøg for at se en video – så kan 

du se det hele med optimal kontrast, farve og 
skarphed.

Full HD LED-TV
Billedkvalitet betyder noget. Normale 
HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer 
mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj 
lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, 
så du får et livagtigt billede.

100 Hz Perfect Motion Rate

Intet slår adrenalinsuset fra spil, 
sportsbegivenheder med højt tempo eller 
actionfilm. Derfor har dette Philips-TV 100 Hz 
Perfect Motion Rate, så du får fornøjelsen af 
billeder med glidende bevægelser. For selv om 
din puls kan hoppe op og ned, skal billedet ikke 
gøre det.

To HDMI-indgange med EasyLink
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til 
både billede- og lydsignaler fra dine enheder til 
dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, 
der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til 
skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du 
blot brug for en enkelt fjernbetjening til at 
udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-
ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB (fotos, musik, video)

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-
hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-
afspiller eller en anden multimedieenhed til 
USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, 
videoer og musik med den brugervenlige 
indholdssøgning på skærmen.
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Vigtigste nyheder
Full HD LED-TV
127 cm (50") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C



MPEG-4, WMV9/VC1 Garantibevis
•

Billede/display
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 50 tommer / 127 cm 
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Billedformat: 4:3/16:9
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Smart-interaktion
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

• Skærmformat-justeringer: Avanceret - skift, Basis - 
udfyld skærmen, Tilpas til skærm, Stræk, Zoom

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1000 siders hypertext
• Elektronisk programguide*: 8-dages elektronisk 

programguide

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk lydstyrkejustering, Basforbedring

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 2
• Antal USB-stik: 1
• Andre tilslutninger: Lydindgang (DVI), CI+1.3-

certificeret, Antenne IEC75, Common Interface 
Plus (CI+), Digital lydudgang (optisk), 
Hovedtelefonudgang, Servicestik

• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-
through, System-lydkontrol, System-standby, 
Automatisk Subtitle Shift (Philips)*, Pixel Plus-link 
(Philips)*, Afspilning med ét tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 

• Understøttede undertekstformater: .AAS, .SMI, 
.SRT, .SSA, .SUB, .TXT

• Formater for musikafspilning: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

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

1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• EU-energimærke - strøm: 66 W
• Årligt energiforbrug: 96 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Klasse for energimærke: A+
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3 W

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1200 x 733 x 133 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 1124 x 658 x 88 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1124 x 706 x 253 mm
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 200 mm
• Produktvægt: 12,4 kg
• Produktvægt (+ stand): 14,8 kg
• Vægt inkl. emballage: 17,3 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Bordstand, 

Netledning, Quick start guide, Brochure med 
oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, 
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Specifikationer
Full HD LED-TV
127 cm (50") Full HD LED-TV, DVB-T/T2/C

* 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.

* 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.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 

operatør.
* Softwareopgradering påkrævet til Pause TV og USB-optagelse. Du 

kan se flere oplysninger om softwareopdateringen ved at besøge 
www.philips.com/TV og klikke på support.

http://www.philips.com

