
 

 

Philips Cinema 21:9
Televizor LCD cu 
Ambilight Spectra 3 și 
Perfect Pixel HD Engine

56"
Full HD 1080p
Televizor digital

56PFL9954H
Fiecare noapte este o premieră

cu formatul video 21:9 şi Ambilight
Lăsaţi-vă cuceriţi de filme şi vizionaţi-le aşa cum au fost create. Televizorul extra-lat se 
potriveşte perfect cu formatul video 21:9 (2,39:1) şi prinde viaţă cu funcţia captivantă 
Ambilight. Transformaţi fiecare seară într-o premieră la dvs. acasă.

Experienţă adevărată de cinema
• Raport lăţime/lungime pentru formatul video 21:9, fără linii negre în partea inferioară și 

superioară
• Ambilight Spectra 3 pentru o experienţă vizuală captivantă

Imagini perfecte și uimitoare
• Ecran LCD Full HD, cu o rezoluţie de 2560x1080p
• Perfect Pixel HD Engine pentru claritate și fidelitate deosebite
• Perfect Natural Motion pentru o reproducere foarte omogenă a mișcării în filme Full HD
• Clear LCD de 200 Hz*, performanţă de 1 ms: precizia superbă a mișcării

Conectaţi-vă și bucuraţi-vă de lumea online
• Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online populare pe televizorul dvs.
• Bucuraţi-vă de selecţia cuprinzătoare de clipuri video de pe YouTube și altele
• DLNA PC network link pentru vizionarea clipurilor video de pe calculator

Pentru digital
• Recepţie MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T și DVB-cablu*



 Ecran LCD Full HD de 2560x1080p
Bucuraţi-vă de calitatea excepţională a 
imaginilor din surse Full HD, cum ar fi 
transmisia HDTV sau Blu-ray pe Cinema 21:9. 
Ecranul unic pentru formatul video are 
rezoluţia de 2560x1080p, care se potrivește cu 
raportul lungime/lăţime de 21:9 al ecranului.

Raport lăţime/lungime pentru formatul 
video 21:9

Lăsaţi-vă cuceriţi de filme și vizionaţi-le așa cum 
au fost create cu formatul video 21:9 (2,39:1). 
Televizorul Cinema 21:9 se potrivește perfect 
cu formatul video original utilizat de regizori, 
astfel încât nu veţi avea linii negre și nu vă veţi 
confrunta cu pierderea imaginii, ci veţi 
beneficia de filme așa cum au fost create de 
regizor. Aduceţi magia cinema home în 
formatul video autentic 21:9. Bucuraţi-vă de 
16:9 și de jocuri cu puterea completă a 
ecranului 21:9. Cinema 21:9 utilizează o 
tehnologie de formatare foarte avansată 
pentru a se potrivi perfect altor formate pe 
ecran fără distorsiuni. Bucuraţi-vă de acţiune în 
confortul propriei locuinţe!

Ambilight Spectra 3

Adăugaţi o nouă dimensiune experienţei 
vizionării cu Ambilight Spectra 3. Această 
tehnologie patentată de Philips mărește 
ecranul prin proiectarea unui halou luminos din 
spatele ecranului pe peretele înconjurător. 
Ambilight reglează automat culoarea și 
intensitatea haloului televizorului pentru a fi 
adecvate imaginii, creând o experienţă de 
vizionare captivantă. Cu Ambilight Spectra 3, 
filmele devin cu adevărat realitate!

Motor Perfect Pixel HD

Experimentaţi claritatea incomparabilă cu 
motorul Perfect Pixel HD. Fiecare pixel al 
imaginii este optimizat pentru a se încadra 
perfect în imagine, generând o imagine mai 
naturală. Rezultatul este o combinaţie unică de 
claritate, detalii naturale, culori vii, contrast 
superior și o mișcare lină și naturală indiferent 
ce vizionaţi. Imaginile curate și clare rezultă din 
detectarea artefactelor și a zgomotului și 
reducerea tuturor surselor de conţinut - de la 
multimedia la televizorul standard.

Net TV cu Wi-Fi

Experimentaţi o selecţie bogată de servicii 
online cu Net TV. Bucuraţi-vă de filme, imagini, 
divertisment & informaţii și alte conţinuturi 
online direct pe televizor oricând doriţi. 
Conectaţi sistemul home theater direct la 
reţeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, 
navigaţi și selectaţi ce doriţi să urmăriţi cu 
telecomanda televizorului. Meniul Philips vă 
oferă acces la servicii Net TV populare 
potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, 
cu reţeaua PC certificată DLNA puteţi viziona 
clipuri video sau accesa imagini stocate pe 
calculator utilizând telecomanda televizorului.

Perfect Natural Motion
Bucuraţi-vă de acţiune fără trepidaţii. Perfect 
Natural Motion estimează mișcarea în imagine 
și corectează trepidaţiile atât în materialul 
transmis, cât și în cel preînregistrat (inclusiv 
filmele True Cinema de 1080p și 24p de pe Blu-
Ray și DVD). Rezultatul îl reprezintă imaginile 
mai cursive și mai silenţioase, cu claritate 
excelentă. Bucuraţi-vă de performanţa mișcării 
care depășește calitatea de cinema!

Clear LCD de 200 Hz* (1 ms)
Bucuraţi-vă de precizia uimitoare a mișcării. Cu 
Clear LCD de 200 Hz de la Philips, timpul de 
răspuns al televizorului LCD este de 1 ms, 
astfel încât chiar și în cea mai rapidă scenă de 
urmărire de mașini veţi fi fermecat de acţiune, 
nu veţi urmări imaginea lăţită a mașinii pe 
ecran.
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Repere
Televizor LCD
56" Full HD 1080p, Televizor digital



• Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG, 
Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 2,39:1, 21:9
• Luminozitate: 500 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 80.000:1
• Timp de răspuns (uzual): 1 (echiv. BEW) ms
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 176º (V)
• Dimensiune diagonală ecran: 56 inch / 142 cm 
• Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, UW-

UXGA
• Rezoluţie panou: 2560x1080p
• Caracteristici superioare imagine: Motor Perfect 

Pixel HD, Perfect Natural Motion, Perfect 
Contrast, Perfect Colors, Escamotare mișcare 3/2 
- 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ + 
senzor de lumină, Eliminare linii distorsionate, 
Scanare progresivă, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, 
Procesare 1080p 50/60 Hz, Clear LCD de 200 Hz*, 
Scanare cu iluminare din spate

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Procesare a culorilor: 2250 miliarde de culori RGB 
pe 17 biţi

Ambilight
• Funcţii Ambilight: Ambilight Spectra 3, Mod de 

iluminare odihnitoare
• Reglarea intensităţii luminoase: Manuală și prin 

senzor de lumină
• Sistem de iluminare Ambilight: LED color, 

panoramic

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz

• 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

• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 
automată a volumului, Procesare digitală semnal, 
Dynamic Bass Enhancement, Control înalte și joase

• Sistem audio: BBE

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 4
• Tipuri de difuzoare: 2 subwoofere integrate, 2 x 

tweeter dome

Confort
• Protecţie copii: Restricţionare acces copii
• Îmbunătăţire a conexiunii: Easy Link
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Memorare 
automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & 
Play

• Ușurinţă în utilizare: Regl. automată volum AVL, 
Volum Delta per presetare, Interfaţă grafică pentru 
utilizator, On Screen Display, Listă de programe, 
Expert pentru configurarea setărilor, Control 
lateral, Asistent conectivitate, Expert de 
configurare automată, Mod Demo, Manual de 
utilizare pe ecran, Butoane pentru control tactil, 
Selectarea programului preferat, Ecran principal 
clasic, Grilă de canale tip mozaic

• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 
programe Now + Next, Ghid electronic de 
programe 8 zile*

• Picture-in-Picture: Text Dual Screen
• Telecomandă: DVD, DVD-R, Sat, STB (Set-Top 

Box), Universală, HTS (Sistem Home Theater)
• Tip telecomandă: RC4495
• Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, 

Extindere film 16:9, Comutare între subtitrare și 
antet, Super zoom, Ecran lat, nedemultiplicat 
(1080p dot-by-dot), Cinema 21:9, Comutare 
subtitlu Cinema 21:9

• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 

firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB
• Multimedia: Digital Media Reader (browser), 

Activare automată USB, Browser media DLNA, 
Servicii Net TV

• Modul inteligent: Joc, Cinema, Personal, Mod 
Economic, Standard, Viu

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 

802,11g (încorporat)
• Formate de redare: MP3, WMA v2 până la v9.2, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264 (MPEG-4 
AVC), MPEG-Progam-stream PAL, WMV9/VC1

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB terestru *, DVB-T MPEG4*, DVB-C 

MPEG4*, MHEG
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB
• Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D, Intrare PC VGA
• Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-

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

• PC network link: Certificat DLNA 1.0
• Alte conexiuni: Interfaţă comună Plus (CI+), Ieșire 

audio analogică S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), 
Interfaţă comună

• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: HDMI v1.3
• HDMI 4: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, EasyLink, Legătură Pixel Plus, Pass-
through telecomandă, Control sistem audio, 
Sistem în standby

Alimentare
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Sursă de alimentare reţea: CA 220 - 240 V +/- 10%
• Consum (tipic): 240 W
• Consum în standby: < 0,15 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1418 x 691 x 105 mm
• Dimensiuni set cu stativ (Î x A): 745 x 324 mm
• Lăţime stativ: 550 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 50 kg
• Greutate produs: 31,9 kg
• Greutate produs (+ stativ): 37,4 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1550 x 994 x 362 mm
• Culoare carcasă: Parte frontală neagră, deco, cu 

capac spate negru
• Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 400 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Sistem de fixare pe perete cu 

reglare inteligentă, Cablu de antenă radio, Cablu de 
alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, Certificat de 
garanţie, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

• Accesorii opţionale: Stativ asortat ST569954
•
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Specificaţii
Televizor LCD
56" Full HD 1080p, Televizor digital

* Clear LCD de 200 Hz afișează 200 de cadre pe secundă combinând 
tehnologia avansată de 100 Hz cu iluminarea din spate la 50% din 
putere.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate ţările
* DVB-T, acceptat numai în ţările selectate
* DVB-C numai în ţările selectate și pentru operatorii selectaţi. Cele 

mai actuale informaţii sunt disponibile pe plăcuţa cu date tehnice a 
televizorului.

* Furnizarea serviciului Net TV depinde de ţară și se supune condiţiilor 
de utilizare.

http://www.philips.com

