
 

 

Philips Cinema 21:9
LED-TV med Ambilight 
Spectra 3 og Perfect Pixel 
HD Engine

147 cm (58")
Full HD 1080p
digital-TV

58PFL9955H
Premiere hver kveld

med filmformatet 21:9 og Ambilight
Bli imponert av filmer slik de skal vises, med LED-TVen 58PFL9955 fra Philips. Den svært 
brede TVen med Perfect Pixel HD-motor og LED Pro passer perfekt til filmformatet 21:9 
og kommer til live med Ambilight og 3D.

Virkelig kinoopplevelse
• Cinema 21:9-filmsideforhold, ingen svarte striper nederst og øverst
• Ambilight Spectra 3 gir en mer intens seeropplevelse
• Full HD 3D-TV for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• Flervisning som holder deg oppdatert mens du ser på TV

Prisbelønte TV-bilder
• Full HD med Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
• LED Pro for ekstrem kontrast og lysstyrke
• Bright Pro for virkelighetsnær lysstyrke
• 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms for svært skarpe bevegelser
• Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer

Innebygd Internett-TV
• Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
• Førsteklasses videobutikker på Internett og TV-programmer på forespørsel
• Wi-Fi MediaConnect til å projisere PC-mediefiler på TVen



 Filmsideforhold på 21:9

De fleste TVer har et sideforhold på 16:9 (eller 
1,78:1) og en oppløsning på 1080p Full HD. 
Men storfilmer fra Hollywood filmes vanligvis 
med et sideforhold på 2,39:1. Med nye Cinema 
21:9 fra Philips passer TVene perfekt til det 
opprinnelige filmformatet som brukes av 
regissører med et sideforhold på 21:9 (2,39:1). 
Så uansett hvilken film det er, kan du nå se den 
med det opprinnelige sideforholdet uten svarte 
linjer.

Ambilight Spectra 3

Få en ny dimensjon i seeropplevelsen med 
Ambilight Spectra 3. Denne patenterte Philips-
teknologien forstørrer skjermen ved å 
projisere en lysglød på tre av sidene til TVen, 
fra baksiden av skjermen på veggen rundt. 
Ambilight justerer automatisk fargen og 
lysstyrken til lyset slik at det passer til bildet, 
noe som skaper en altoppslukende 
seeropplevelse. Veggtilpasningsfunksjonen gjør 
at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett 
hvilken farge du har på veggen. Med Ambilight 
blir filmene virkelig levende.

Perfect Pixel HD-motor
Opplev enestående skarphet og klarhet med 
Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet 
forbedres for å passe bedre til pikslene rundt. 

Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en 
unik kombinasjon av skarphet, naturlige 
detaljer, levende farger, overlegen kontrast og 
jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du 
ser på. Rene og knivskarpe bilder gjennom 
sporing og reduksjon av bildeartefakter og støy 
i alle innholdskilder, fra multimedier til vanlig 
TV. Full HD-skjermen med 1920 x 1080p 
piksler gir flotte Progressive Scan-bilder uten 
flimring og med suveren lysstyrke.

Full HD 3D-TV
Bli imponert av 3D-filmer i din egen stue med 
verdens første 3D-TV i kinoproposisjon. Aktiv 
3D bruker den nyeste generasjonen av 
høyhastighetsvisning for ekte dybde og 
realisme i Full HD-oppløsning. Førsteklasses 
3D-filmutgivelser på Blu-ray og 3D-
kringkasting på TV tilbyr et stadig økende 
utvalg av innhold av høy kvalitet. TVen blir klar 
for Full HD 3D-opplevelsen ved at du kjøper så 
mange 3D-briller du vil (utvidelsessettet 
PTA03).

LED Pro

Få enestående bilder og bruk opptil 50 % 
mindre energi med prisbelønte LED Pro fra 
Philips. Over 1000 LED-lamper brukes 
selektivt i et nett som bakbelysning for 
displayet. De genererer strålende lys i skarpe 
bildeområder og dimmes fullstendig på mørke 
områder for å spare energi. Kombinert med 
den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir 
resultatet et praktfullt bilde med ekstrem 
kontrast, skarphet og levende farger. Svart er 
svart og hvitt er opplyst med LED Pro.

Passende hjemmekinoopplevelse
Forbedre den filmatiske seeropplevelsen 
din ytterligere med det passende og unike 
Philips-hjemmekinoanlegget med Blu-Ray 
(HTS9540). Den kraftige ytelsen gjør at du 
kan oppleve lyden som på kino, og den 
omfavner deg fullstendig med den unike 
Philips 360-lydytelsen. Nå trenger du bare 
én fjernkontroll til å styre begge enhetene. 
Skaff deg mer informasjon om denne 
unike kombinasjonen i dag.

2-i-1-stativ
Denne TVen leveres med 
et bordstativ som også kan 
brukes til montere TVen 
på veggen. Du trenger ikke 
kjøpe ekstra 

veggmonteringsbraketter. Stativet er også 
designet for å sørge for at TVen alltid er 
rett når den er montert på veggen. En 
liten bevegelse med hånden din gjør TVen 
rett.

Energiklasse B
EUs energimerke
EUs energimerke. Philips har i mange år 
jobbet for å redusere strømforbruket til 
TVer som er på eller i standby-modus, og 
som en følge av dette har de fleste TVene 
fra Philips blitt tildelt EUs energimerke i 
2010/2011. Jo grønnere merket er, desto 
lavere er strømforbruket når TVen står 
på, noe som igjen betyr lavere 
strømregninger og et mer miljøvennlig 
produkt.
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Høydepunkter
LED-TV
147 cm (58") Full HD 1080p, digital-TV



Innstillingsassistentveiviser, Veiviser for • Symbolhastighet: 2 til 45 M-symboler (SCPC og 
Bilde/skjerm
• Sideforhold: 2.39:1, 21:9
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Dynamisk skjermkontrast: 10 000 000 : 1
• Svartid (typisk): 0,5 (BEW-tils.) ms
• Visningsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Diagonal skjermstørrelse: 58 tommer / 147 cm 
• Skjerm: LCD Full HD, 2D-segmentert LED-

bakbelysning
• Paneloppløsning: 2560 x 1080p
• Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect 

Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, 
Bred Gamut-fargeskjerm, Aktiv kontroll + 
lyssensor, 2D-/3D-støyrreduksjon, 400 Hz Clear 
LCD*, Scanning Backlight, Lokal dimming LED-
bakbelysning, Segmentert LED-bakbelysning, Bright 
Pro, LED Pro, Super Resolution

• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
• Peak Luminansforhold: 65 %
• Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB
• 3D: 3D-TV*
• Kabinettfarge: Svart, børstet aluminium

Ambilight
• Ambilight-versjon: 3-sidig
• Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 3, Lounge-

lysmodus i standby, Myk "solnedgang"-avslåing, 
Tilpasser seg fargene på veggen

• Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor
• Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: opptil 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 

50, 60 Hz

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 30 W, usynlig lyd
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround, 
Diskant- og basskontroll, Clear Sound

• Høyttalertyper: 2 dome diskanthøyttalere, 2 
woofere

Anvendelighet
• Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, 

Veiviser for nettverksinstallering, 

enhetstilkobling, Oppdag Philips-enheter 
automatisk, 2-i-1-veggfeste

• Enkel bruk: Brukerhåndbok på skjermen, 
Berøringskontrollknapper, Valg av 
favorittprogram, Kanaloversikt, mosaikk, Én knapp 
for all brukeropplevelse, Enkel Home-knapp, 
Flervisning med to vinduer

• Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-
dagers elektronisk programguide*

• Skjermformatjusteringer: Autofyll (ingen svarte 
striper), Autozoom (originalformat), (inkluderer 
4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Movie expand 16:9, 
Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt), 
Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertekst-flytting

• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

• Multimedia: DLNA-medieleser, Net TV-tjenester, 
USB-medieleser, Wi-Fi MediaConnect*

Multimedieprogrammer
• Formater for bildeavspilling: JPEG
• Formater for musikkavspilling: MP3, WMA (v2 

opptil v9.2), AAC
• Formater for videoavspilling: Kodekstøtte:, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV

• Net TV: Inkludert

Tuner/mottak/overføring
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75), 75 ohm 

F-type
• Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
• Digital-TV: DVB-bakkesignal *, DVB-T MPEG4*, 

DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, 
DVB-S HD+-støtte (Astra)

• Støtte for Reed-Solomon-dekoder: samsvarer med 
EN 300 421

• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• Forhåndsinnstilt for satellitter: Astra (19,2 °E), 

Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), 
TürkSat (42,0 °E)

• LNB: Støtte for 1 til 4 LNBer, Båndvalg 22 kHz, 
LNB-strøm: 300 mA maks, Polaritetsvalg 14/18V, 
Tonepulsmodus

• Område for inngangsfrekvens: 950 til 2150 MHz
MCPC)
• Interaktiv TV: MHP

Tilkoblingsmuligheter
• Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
• Ext 2: YPbPr-inngang, Audio v/h inn
• VGA-inngang: PC-inngang, D-sub 15
• HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Channel)
• HDMI 2: HDMI v 1.3
• HDMI 3: HDMI v 1.3
• HDMI Side: HDMI v 1.3
• Front-/sidetilkoblinger: 2x USB, Felles 

grensesnittspor (CI-CI+), SD-kort (videobutikk)
• Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, S/PDIF ut 

(koaksial), innebygd WiFi 802.11b/g/n-funk, 
Ethernet-LAN RJ-45

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel, Rask 
InstaPort HDMI-velger

• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, 
EasyLink, Pixel Plus link (Philips), Fjernkontroll, 
passering, Systemlydkontroll, System-standby

• PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
• Satellittantennegrensesnitt: DiSEq 1,0
• Oppsummering: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 

1 x Ethernet, integrert Wi-Fi

Drift
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
• Effektforbruk (typisk): 147 W
• Effektforbruk i standby: < 0,15 W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,01 W
• Årlig energiforbruk: 214,62 kWh
• Spor av bly: Ja*
• Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, 

Lyssensor, Øko-modus, Slå av bilde (for radio), 
Timer for automatisk avslåing, Økoinnstillingsmeny

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 1459 x 668 x 71 mm
• Mål for apparat med stativ (H x D): 735 x 260 mm
• Bredde, stativ: 500 mm
• Produktvekt: 26 kg
• Produktvekt (+stativ): 29 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: justerbar 

400 x 300 mm

Tilbehør
• Ekstrautstyr: 3D-TV-utvidelsessett (PTA03)
•
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Spesifikasjoner
LED-TV
147 cm (58") Full HD 1080p, digital-TV

* 400 Hz Clear LCD viser 400 scener per sekund ved å kombinere 
avansert 200 Hz-teknologi med Scanning Backlight ved 50 % 
arbeidssyklus.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som 

tilbys i landet ditt.
* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører 

støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige 
spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte 
operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din 
operatør for mer informasjon.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens 
hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste 
systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/
wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen 
sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* 3D-TV krever tilbehør PTA03 (Active shutter-briller), en 3D-
kompatibel kildeenhet og 3D-kildemateriale.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til 
IEC62087 Ed 2.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 
4 timer per dag, 365 dager i året.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

http://www.philips.com

