
 

 

Philips Seria 7000
Televizor LCD cu Pixel 
Plus 3 HD

52"
digital integrat

52PFL7203H
Participaţi la acţiune.

Experimentaţi performanţe extraordinare cu un afişaj Full HD 1080p ce îţi taie răsuflarea. 
În combinaţie cu un motor puternic Pixel Plus 3HD, cu HD Natural Motion şi un sunet 
invizibil incitant, acest Flat TV vă asigură că veţi participa întotdeauna la acţiune.

Observaţi fiecare detaliu al acţiunii
• Pixel Plus 3 HD pentru imagini deosebit de clare și pătrunzătoare
• Ecran LCD Full HD, cu o rezoluţie de 1920x1080p
• HD Natural Motion pentru o reproducere omogenă a mișcării în filme Full HD
• Procesare a 4 miliarde de culori pentru imagini vii și strălucitoare
• Contrast Dynamic 30000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate

Sunet incitant și puternic
• Virtual Dolby Digital pentru o experienţă audio unică

Conectaţi, instalaţi și bucuraţi-vă
• USB pentru redarea fantastică a fotografiilor și a muzicii
• 3 intrări pentru o conexiune digitală HD fără limite într-un singur cablu
• EasyLink: control facil al televizorului și al dispozitivului conectat prin HDMI CEC

Pentru digital
• HDTV cu MPEG4 pentru a vă bucura de imagini HD mai apropiate de realitate
• Tuner digital integrat pentru recepţie DVB-T



 Pixel Plus 3 HD
Pixel Plus 3 HD oferă o combinaţie unică de 
claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare 
fluidă naturală pe ecranele de înaltă definiţie 
atât pentru semnal HD, cât și pentru semnal 
TV standard și conţinut multimedia. Fiecare 
pixel din imaginea recepţionată este 
îmbunătăţit, armonizându-se mai bine cu pixelii 
alăturaţi pentru a oferi o imagine mai naturală. 
Artefactele și zgomotul din toate sursele, de la 
multimedia la TV standard și HD cu rată mare 
de compresie, sunt detectate și reduse pentru 
a vă oferi o imagine curată și extrem de clară.

Ecran LCD Full HD de 1920x1080p
Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie 
panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea 
mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din 
surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a 
imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile 
viitoare, acceptând semnal 1080p din orice 
sursă, inclusiv din cele mai noi console de 
jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului 
este mult îmbunătăţită, pentru a suporta o 
calitate a semnalului și o rezoluţie mult mai 
ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării 
progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu 
luminozitate mare și contrast optim.

HD Natural Motion
Philips a inventat HD Natural Motion pentru a 
elimina mișcările sacadate vizibile în cazul 

filmelor. HD Natural Motion estimează 
mișcările sacadate din filme și le corectează, 
atât în cazul transmisiilor TV, cât și în cazul 
filmelor înregistrate (cum ar fi cele de pe DVD-
uri și discuri Blu-ray). Reproducerea mișcării 
este excelentă, iar fidelitatea imaginii este 
incredibilă. HD Natural Motion elimină 
mișcările sacadate din imaginile SD și HD, 
inclusiv din imaginile 1080p, obţinând o calitate 
superioară chiar și celei cinematografice.

HDTV cu MPEG4
HDTV vă permite să primiţi conţinut high 
definition difuzat terestru printr-un tuner 
DVB-T integrat pentru formatele MPEG-2 și 
MPEG-4. Fără set-top box suplimentar veţi 
obţine o calitate excepţională a sunetului și a 
imaginii.

Tuner DVB-T digital integrat
Tunerul DVB-T integrat vă permite să 
recepţionaţi, să vizionaţi și să înregistraţi 
programe emise în standardul DVB-T. Pentru 
aceasta, nu aveţi nevoie de un set top box 
suplimentar și nici de cabluri în plus.

Virtual Dolby Digital
Virtual Dolby Digital este o tehnologie de 
procesare cu ajutorul căreia se pot obţine 
efecte de sunet surround superioare. Poate 
crea senzaţia de Dolby Pro Logic fără boxe 

suplimentare. Veţi avea parte de o experienţă 
TV fără egal.

3 intrări HDMI
HDMI realizează o conexiune RGB digitală 
necomprimată între sursă și ecran pentru o 
calitate optimă a imaginii. HDMI comunică în 
mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluţie 
posibilă, cu sursa. Intrarea HDMI este perfect 
compatibilă cu sursele anterioare DVI și 
include și semnalul audio digital. HDMI 
folosește protecţia HDCP la copiere. Cu 2 
intrări HDMI în spate și 1 intrare HDMI pe 
partea laterală a televizorului, puteţi conecta 
multiple surse HD, de exemplu un set top box 
HD, un player Blu-ray și o consolă de jocuri sau 
o cameră video digitală. Televizorul este 
complet pregătit pentru viitorul HD.

EasyLink
EasyLink utilizează protocolul standard HDMI 
CEC pentru a partaja funcţionalitatea între 
dispozitivele conectate și televizor. Cu Easylink 
este necesară o singură telecomandă pentru a 
utiliza funcţionalităţile principale ale 
televizorului și dispozitivelor conectate. 
EasyLink utilizează cablul HDMI standard 
pentru a transfera comenzi ale sistemului. 
Funcţionează cu toate echipamentele 
electronice echipate cu HDMI CEC.
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• Egalizator: 5 benzi
Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: Ecran lat
• Luminozitate: 500 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 30000:1
• Timp de răspuns (uzual): 6 ms
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 176º (V)
• Dimensiune diagonală ecran: 52 inch / 132 cm 
• Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-

UXGA
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus 3 HD, 

Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip 
pieptene, Control activ + senzor de lumină, 
Caracteristici superioare culoare, Caracteristici 
sup. tranziţie culori, Digital Noise Reduction, 
Îmbunătăţire dinamică a contrastului, Luminance 
Transient Improver, 1080p, procesare 24/25/30Hz, 
1080p, procesare 50/60Hz, HD Natural Motion

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

rezoluţie de afișare acceptată
• Formate calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz
1920 x 1080i  60Hz
1920 x 1080p  60Hz
Prin intrarea 
HDMI/DVI

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30 Hz

Sunet

• Putere de ieșire (RMS): 2 x 15W
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată volum, Egalizator grafic
• Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Digital, 

BBE

Comoditate
• Protecţie copii: Restricţionare acces copii
• Ceas: Timer Sleep, Ceas deșteptător
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată canale (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, 
Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug and Play

• Ușor de utilizat: 4 liste favorite, Regl. automată 
volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfaţă 
grafică pentru utilizator, OSD (On Screen Display), 
Listă de programe, Expert pentru configurarea 
setărilor, Control lateral

• Electronic Program Guide: Now + Next EPG
• Imagine în imagine: Text Dual Screen
• Telecomandă: TV
• Tip telecomandă: RCPF02E08B
• Ajustări format ecran: 4:3, formatare automată, 

Expandare 14:9, Expandare 16:9, Zoom subtitrare, 
Super zoom, Ecran lat

• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, 

Linie de informaţii program
• Modul inteligent: Film, Standard, Strălucitor

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), 

Imagini statice JPEG

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB-T MPEG4*
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
• Ext 4: HDMI v1,3
• Ext 5: HDMI v1,3
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby
• Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1,3, Intrare S-

video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, 
USB

• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Intrare 
audio PC, Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfaţă comună

Alimentare
• Temperatură ambientală: 5 °C - 35 °C
• Sursă de alimentare principală: 220 - 240 V, 50/60 

Hz
• Consum: 330 W
• Consum în stare de repaus: 0,15 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1301 x 797 x 118 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1301 x 868 x 325 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 57,5 kg
• Greutate produs: 37,5 kg
• Greutate produs (+ stativ): 44,5 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1415 x 954 x 401 mm
• Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss 

cu carcasă neagră
• Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 400 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

•
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* DVB-T, suportat numai în ţările selectate
* DVB-T MPEG4 numai pentru: Franţa, Spania, Danemarca, Norvegia, 

Finlanda, Suedia. DVB-C MPEG4 numai pentru distribuitorii selectaţi: 
Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia. Cele mai actuale informaţii 
sunt disponibile pe plăcuţa televizorului sau pe site-ul 
www.philips.com/support, la codul de produs specific.

http://www.philips.com

