Philips Cinema 21:9
Professional LED LCD-TV

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

58HFL9582A

Elke avond een nieuwe première
in 21:9-formaat met Ambilight
Ervaar de verbluffende beelden van films zoals ze zijn bedoeld. De ultrabrede TV met Perfect Pixel
HD-engine en LED Pro past perfect bij de 21:9-beeldverhouding van films en brengt beelden tot
leven met overweldigende Ambilight- en 3D-functionaliteit. Geniet elke avond van een première.
Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig
• LED Pro voor een hoog contrast- en helderheidsniveau
• Geïntegreerd Connectivity Panel
• Programmeerbaar kanaal voor inschakeling
Onderscheidende factor voor gasten
• 21:9-bioscoopformaat, geen zwarte balken boven en onder
• Full HD 3D TV voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Volumebeperking
• Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
Duurzaam en veilig
• Laag energieverbruik
• Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing
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Kenmerken
LED Pro

21:9-filmbeeldformaat

hoeft u alleen nog het benodigde aantal 3Dbrillen aan te schaffen (uitbreidingsset PTA03).
Geïntegreerd Connectivity Panel
Met het geïntegreerde Connectivity Panel
kunnen gasten hun persoonlijke apparaten
aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern
Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

Geniet van adembenemend mooie beelden
tegen wel 50% minder energieverbruik met de
bekroonde LED Pro van Philips! Het
achtergrondlicht voor het scherm bestaat uit
meer dan 1000 LED's, die selectief in een
raster worden gebruikt. Ze genereren helder
licht voor lichte delen van het scherm en
worden volledig gedimd in de donkere
gebieden, waardoor energie wordt bespaard.
In combinatie met de krachtige Perfect Pixel
HD Engine levert dit een verbluffend beeld op
met levendige kleuren en extreme contrasten
en scherpte. Met LED Pro is zwart echt zwart
en wit echt wit.

De meeste TV's hebben een beeldverhouding
van 16:9 (of 1,78:1) en een resolutie van 1080p
Full HD. Grote Hollywoodfilms worden
doorgaans echter gefilmd in het formaat:
2,39:1. De beeldverhouding van de nieuwe
Philips Cinema 21:9-TV's zijn helemaal
afgestemd op het beeldformaat dat
oorspronkelijk door de regisseur is gebruikt.
Het maakt dus niet uit naar welke film u kijkt,
want u krijgt altijd de oorspronkelijke
beeldverhouding zonder zwarte balken.
Full HD 3D-TV
Ga in uw eigen woonkamer volledig op in 3Dfilms met 's werelds eerste 3D-TV van
bioscoopformaat. Active 3D maakt gebruik van
de nieuwste generaties hogesnelheidsdisplays
met levensechte en realistische beelden in Full
HD-resolutie. Dankzij 3D-films op Blu-ray en
TV-uitzendingen in 3D neemt het aanbod van
hoogwaardig materiaal snel toe. Om met uw
TV klaar te zijn voor de Full HD 3D-ervaring

Programmeerbaar kanaal voor
inschakeling
Ideaal voor in-house adverteren of
informatiekanalen omdat hiermee een vooraf
ingesteld kanaal kan worden weergegeven als
de TV wordt ingeschakeld.
Milieuvriendelijk ontwerp
Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De
TV's van het bedrijf worden ontworpen en
geproduceerd volgens onze EcoDesignprincipes, waarbij we ons richten op
milieuvriendelijke producten. Om dit te
bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en
zorgen we voor een lager energieverbruik, een
lager gewicht, een efficiëntere verpakking en
een betere recycling. Daarnaast hebben
Philips-TV's ook een speciale behuizing die is
gemaakt van vlambestendig materiaal.
Onafhankelijke testen door
brandweerkorpsen hebben aangetoond dat
TV's soms branden die zijn veroorzaakt door
externe bronnen kunnen verergeren, maar een
Philips-TV doet dat niet.
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Specificaties
Beeld/scherm

• Beeldformaat: Breedbeeld
• Schermresolutie: 1920 x 1080p
• Beeldverbetering: Active Control met lichtsensor,
2D/3D-ruisonderdrukking, Perfect Pixel HD
Engine
• Schermverbetering: Scherm met antireflectiecoating
• Kijkhoek: 176º (H)/176º (V)
• Kleur van de behuizing: Zwart, geborsteld
aluminium
• Verhouding maximale helderheid: 65 %

Tuner/ontvangst/transmissie

• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75), 75 ohm
F-type
• Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC
• Digitale TV: MHEG, DVB Terrestrial *, DVB-C
MPEG4, DVB-T MPEG4

• Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
• Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG
• Aanpassingen van beeldformaat: Filmformaat 16:9,
Breedbeeld, Superzoom, ongeschaald (1080p dot
by dot)
• Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard
voor firmware, Firmware-upgrade mogelijk via
USB
• Gemakkelijk te installeren: TV-instellingen
dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu,
Toetsenbordvergrendeling
• Gebruiksgemak: 1 lijst met kanalen, analoog/
digitaal, Programmalijst

Ambilight

• Dimmerfunctie: Handmatig en via lichtsensor
• Ambilight-systeem: LED diepe kleuren

Vermogen

• Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar,
Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround,
Treble- en basregeling

•
•
•
•
•

Connectiviteit

Afmetingen

Geluid

•
•
•
•
•

Ext. 1 scart: Audio L/R, RGB
Ext. 3: Audio L/R in, YPbPr
Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 2x USB
HDMI 2: HDMI v1.3
EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op
de knop, Stand-by, Passthrough van
afstandsbedieningen, Audiobediening
• Andere aansluitingen: S/PDIF-uitgang (coaxiaal),
Hoofdtelefoonuitgang, Ethernet
• HDMI 3: HDMI v1.3
• Connectiviteitsverbeteringen: Seriële Xpressinterface

Gemak

• Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht,
Volumebeperking
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Netstroom: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in stand-bystand: 0,15
Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: 0,01 W
Aanwezigheid lood: Ja*

• Afmetingen van set (B x H x D):
1495 x 668 x 71 mm
• Afmetingen apparaat (met standaard) (H x D):
735 x 260 mm
• Gewicht van het product: 26 kg
• Gewicht (incl. standaard): 29 kg
• Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 400
x 400 mm

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening,
Draaibare tafelstandaard, Snelstartgids,
Registratiekaart, Garantiekaart
• Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening
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* 3D-TV vereist accessoire PTA03 (Active Shutter-bril), een 3Dcompatibel bronapparaat en bronmateriaal in 3D.
* Jaarlijks energieverbruik is berekend aan de hand van het normale
energieverbruik gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar.
* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten
waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in
overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHSrichtlijn.
* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in
overeenstemming met IEC62087 Ed 2.

