
 

 

Philips Cinema 21:9
Професионален LED LCD 
телевизор

58" Signature
LCD DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A
Премиера всяка вечер

с филмовия формат 21:9 и Ambilight
Възхитете се на филмите по начина, по който са замислени да се гледат. Ултраширокият 
телевизор с Perfect Pixel HD Engine и LED Pro идеално подхожда на филмовия формат 21:9 
и оживява с потапящата технология Ambilight и 3D. Направете си премиера всяка вечер.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• LED Pro за изключителен контраст и яркост
• Вграден свързващ панел
• Програмируем канал за включване

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Cinema 21:9 с филмови пропорции, без черни ленти отдолу и отгоре
• Full HD 3D телевизор за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни 
филми

• Ограничаване на силата на звука
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 LED Pro

Наслаждавайте се на спираща дъха картина 
и потребявайте до 50% по-малко енергия с 
носителя на награди LED Pro от Philips! Над 
1000 светодиода се управляват избирателно 
в мрежа под формата на фоново осветление 
за дисплея. Те дават ярка светлина в 
светлите части на изображението и се 
затъмняват напълно в тъмните части, което 
води до пестене на енергия. В съчетание с 
мощната Perfect Pixel HD Engine, резултатът 
е зашеметяваща картина с изключителен 
контраст, рязкост и реалистични цветове. С 
LED Pro черното е черно, а бялото е ярко.

Филмови пропорции 21:9

Повечето телевизори имат съотношение на 
размерите на картината 16:9 (или 1,78:1) и 

разделителна способност 1080p Full HD. 
Холивудските хитове обаче обикновено се 
снимат със съотношение на размерите 
2,39:1. Новите телевизори Philips Cinema 
21:9 отговарят идеално на оригиналния 
филмов формат, използван от режисьорите, 
със съотношение на размерите 21:9 (2,39:1). 
Така че който и да е филмът, вече можете да 
го гледате в оригиналното му съотношение 
на размерите на картината и без черни 
ленти.

Full HD 3D телевизор
Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол с първия в света 
3D телевизор с кинематографични 
пропорции. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 
действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност. Превъзходните 
триизмерни филми на BluRay дискове и 
излъчваните триизмерни телевизионни 
програми предлагат все по-богат избор на 
висококачествено съдържание. Вашият 
телевизор е готов за Full HD 3D - трябва 
само да купите толкова 3D очила, колкото 
желаете (разширителен комплект PTA03).

Вграден свързващ панел
Вграденият свързващ панел позволява на 
вашите гости да свързват безпроблемно 
своите устройства към вашия телевизор, без 
да е необходим външен свързващ панел.

Програмируем канал за включване
Идеално за собствени реклами или 
информационни канали, тъй като позволява 
да се показва определен канал при 
включване на телевизора.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.
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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 
Широк екран

• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Подобрение на картината: Активен контрол + 
светлинен сензор, 2D/3D понижаване на шума, 
Perfect Pixel HD Engine

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл: 176º (хор.) / 176º (верт.)
• Цвят на кутията: Черен матиран алуминий
• Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75), 75 
ома, тип F

• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
• Цифров телевизор: MHEG, DVB наземна*, DVB-

C MPEG4, DVB-T MPEG4

Звук
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Динамично подобрение на 
басите, Incredible Surround™, Регулиране на 
високи и ниски честоти

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
• Извод Ext 3: Аудио вход Л/Д, YPbPr
• Предни/странични букси за свързване: 2 x USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата, Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук

• Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), 
Изход за слушалки, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Повече възможности за свързване: Интерфейс 

Serial Xpress

Удобство
• Комфорт: Функция Гост на хотел, Приветствие, 
Ограничаване на силата на звука

• Телетекст: 1200 страници Hypertext
• Електронен справочник за програми: Now + 

Next EPG
• Настройки на формата на екрана: Разтегляне на 
екрана за филми 16:9, Широк екран, 
Суперувеличение, немащабирано (1080p "точка 
по точка")

• Фърмуерът може да се надстройва: Съветник за 
авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, 
надстройван през USB

• Лесно инсталиране: Клониране на настройките 
на телевизора през USB, Заключване на менюто 
за инсталиране, Заключване на клавиатурата

• Лесна употреба: 1 списък с канали, аналогови/
цифрови, Списък на програмите

Ambilight
• Функция за затъмняване: Ръчно и чрез 
светлинен сензор

• Система за осветяване Ambilight: LED широк 
цвят

Мощност
• Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 0,15

• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Консумирана мощност в режим изключено: 

0,01 W
• Съдържание на олово: Да*

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1495 x 668 x 71 мм
• Габарити на апарата със стойката (В x Д): 

735 x 260 мм
• Тегло на изделието: 26 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 29 кг
• Съвместим с VESA монтиране на стена: 400 x 

400 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Шарнирна стойка за маса, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Регистрационна карта, Гаранционна карта

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за 
настройка 22AV8573/00

•

Дата на издаване  
2011-11-24

Версия: 3.1.3

12 NC: 8670 000 66482
EAN: 87 12581 55807 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com

58HFL9582A/10

Спецификации
Професионален LED LCD телевизор
58" Signature LCD DVB-T/C MPEG 2/4

* 3D телевизията изисква аксесоар PTA03 (активни 3D очила), 3D-
съвместимо изходно устройство и 3D изходен материал.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на 
обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в 
годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е 
измерена според IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

