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Každý večer premiéra

díky filmovému formátu 21:9 a Ambilight
Nechte se filmy pohltit tak, jak to měli jejich autoři v úmyslu. Mimořádně široký televizor 
s technologií Perfect Pixel Engine a LED Pro dokonale odpovídá filmovému formátu 21:9 
a ožívá díky pohlcující technologii Ambilight a 3D. Učiňte z každého večera premiéru.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• LED Pro pro extrémní kontrast a zářivost
• Integrovaný připojovací panel
• Programovatelný kanál po zapnutí

Pestrost zážitků pro hosty
• Filmový poměr stran 21:9, žádné černé pruhy v horní a spodní části
• Televizor Full HD 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Omezení hlasitosti
• Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály

Trvalý a bezpečný
• Nízká spotřeba energie
• Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření



 LED Pro

Vychutnejte si úchvatný obraz a až 50% úsporu 
energie díky oceněné technologii LED Pro 
společnosti Philips! K podsvětlení displeje 
slouží více než 1000 LED, které jsou výběrově 
řízeny v mřížce. Vytvářejí jasné světlo v jasných 
oblastech obrazu a ve tmavých oblastech jsou 
zcela ztlumeny, čímž dochází k úspoře energie. 
V kombinaci s výkonným systémem Perfect 
Pixel HD Engine je výsledkem ohromující 
obraz s extrémním kontrastem, ostrostí a 
živými barvami. Díky LED Pro je černá černá a 
bílá je jasná.

Filmový poměr stran 21:9

Většina televizorů má poměr stran 16:9 (nebo 
1,78:1) a rozlišení Full HD 1 080p. 
Velkorozpočtové hollywoodské trháky jsou ale 
většinou natáčeny v mnohem větším poměru 
stran 2,39:1. Nové televizory Philips Cinema 
s poměrem stran 21:9 se naprosto shodují 
s původním formátem filmu s poměrem stran 
21:9 (2,39:1), který použili režiséři. Takže bez 
ohledu na to, jaký film chcete zrovna sledovat, 
jej můžete sledovat v původním poměru stran 
a bez černých pruhů.

Televizor Full HD 3D
Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním 
obývacím pokoji díky prvnímu 3D televizoru na 
světě s poměrem stran v režimu kina. 
Technologie Active 3D využívá zobrazení 
o vysoké rychlosti nejnovější generace pro 
skutečně realistickou hloubku v rozlišení Full 
HD. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám 
poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-
ray discích a ve vysílání v 3D. Váš televizor je 
připraven na 3D zážitek ve Full HD – stačí 

pouze zakoupit požadovaný počet 3D brýlí 
(rozšiřující sada PTA03).

Integrovaný připojovací panel
Integrovaný připojovací panel umožňuje 
hostům bezproblémově připojovat 
k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti 
použít externí připojovací panel.

Programovatelný kanál po zapnutí
Dokonalý pro oznámení v rámci podniku 
a informační kanály, neboť umožňuje po 
zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný 
kanál.

Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou 
součástí toho, jak společnost Philips přistupuje 
k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy 
a vyráběny podle našich principů EcoDesign, 
které jsou zaměřeny na snižování celkového 
dopadu na životní prostředí snižováním 
spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, 
snížením hmotnosti, efektivnějším balením a 
lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají 
též speciální kryt z materiálu, který omezuje 
oheň. Nezávislé testy provedené službami 
požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné 
televizory po styku s plameny mohou požár 
v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření 
ohně nepřispívají.
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• Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek •
Obraz/displej
• Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
• Vylepšení obrazu: Active Control + světelný 

senzor, Redukce šumu 2D/3D, Perfect Pixel HD 
Engine

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

• Úhel sledování: 176º (H) / 176º (V)
• Barva skříňky: Černá, leštěný hliník
• Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75), 75 

Ohmů typ F
• Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
• Digitální příjem: MHEG, Pozemní vysílání DVB *, 

DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

Dynamické zvýraznění basů, Incredible Surround, 
Regulace výšek a basů

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
• Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr
• Čelní / boční přípojky: 2 x USB
• HDMI 2: Rozhraní HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 

jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu, 
Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové 
ovládání audia

• Další připojení: Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup 
pro sluchátka, Ethernet

• HDMI 3: Rozhraní HDMI v1.3
• Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial 

Xpress

Pohodlí
• Komfortní provedení: Funkce hotelový host, 

Uvítací zpráva, Omezení hlasitosti

• Elektronický programový průvodce (EPG): 
Průvodce Now + Next EPG

• Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 
16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super 
Zoom), Nepřepočítaný (bod po bodu 1080p)

• Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. 
aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes 
USB

• Snadná instalace: Klonování nastavení televizoru 
přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, 
Zámek klávesnice

• Snadné použití: 1kanálový seznam analogový/
digitální, Seznam programů

Ambilight
• Funkce ztlumení jasu: Manuální a světelným 

senzorem
• Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,15
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 

0,01 W
• Přítomnost olova: Ano*

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 1495 x 668 x 71 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (V x H): 

735 x 260 mm
• Hmotnost výrobku: 26 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 29 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 400 x 

400 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Otočný 

stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému 
použití, Registrační karta, Záruční list

• Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro 
nastavení 22AV8573/00
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* Technologie 3D TV vyžaduje příslušenství Philips PTA03 (3D brýle 
s aktivní závěrkou) a zdrojové zařízení kompatibilní s technologií 3D 
a 3D film.

* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 
4 hodiny denně 365 dnů v roce.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle 
IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

