
 

 

Philips Cinema 21:9 
Platinum Series
Smart LED-TV med 
Ambilight Spectra 3 og 
Multi-view

147 cm (58")
Ultra wide
Full HD 3D Max

58PFL9956T
Verdens første Smart TV i biografformat

Med Ambilight og multivisning
Den 21:9 ultra-widescreen er det autentiske filmformat og den ideelle skærm til at nyde 
en verden af underholdning. Kører på Ambilight, 3D Max, prisvindende billedkvalitet, så 
du kan nyde forskelligt indhold på samme tid.

En ægte biografoplevelse med et autentisk filmformat
• Cinema 21:9-filmbilledformat eliminerer sorte bjælker i bunden og toppen
• Ambilight Spectra 3 gør oplevelsen mere intens
• 3D Max sikrer en overvældende Full HD 3D-oplevelse

Nyd online-verdenen med Smart-TV
• Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst
• Surf på internettet, mens du ser TV med Multi-view
• En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
• Med DLNA, nyd fotos, musik og film på dit TV
• Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
• Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

Prisvindende billedydeevne
• Se alt indhold, som du er vant til, eller tilpas det til 21:9-skærmen
• Full HD TV og Perfect Pixel HD Engine giver uovertruffen klarhed
• Full HD LED Pro for verdens mest livagtige 3D-billeder



 Cinema 21:9-ultra-widescreen
De fleste TV har et billedformat på 16:9 (eller 
1.78:1) og en opløsning på 1080p Full HD. De 
store Hollywood-film er imidlertid normalt 
optaget i billedformatet 2.39:1. Det nye Philips 
Cinema 21:9 TV passer perfekt til det 
oprindelige filmformat på 21:9 (2.39:1), der 
bruges af instruktører. Så uanset filmen kan du 
nu se den i det oprindelige billedformat og 
uden sorte bjælker.

Multivisning

Cinema 21:9's ultra-widescreen er den ideelle 
skærm til nydelse af en verden med uendelige 
forbindelsesmuligheder på en behagelig facon. 
Med Multi-view kan du se en fodboldkamp i 
venstre side af skærmbilledet, samtidigt med at 
du browser på internettet på højre side eller 
chatter på Twitter. Med Philips Net TV har du 
førsteklasses online-indhold og -tjenester 
tilgængelige med et enkelt tryk på en knap: 
Video on demand, TV-arkiv, Twitter og meget 
andet! Et Net TV-vindue kan åbnes ved siden af 
TV-billedet, eller TV kan kombineres med en 
anden videoenhed. Den lille skærm kan nemt 
udskiftes med hovedaktiviteten, så du bevarer 
kontrollen.

Optimal visning på en 21:9-skærm

På Cinema 21:9 kan du se en hvilken som helst 
indholdstype, som du ønsker det. Mens du ser 

dit foretrukne TV-program, kan Unique Smart-
formateringsteknologi automatisk tilpasse alt 
indhold til 21:9-skærmen, eller du kan vælge at 
se det i det oprindelige format. Valget er dit 
med et tryk på en knap!

Ambilight Spectra 3

Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med 
Ambilight Spectra 3. Denne patenterede 
Philips-teknologi forstørrer skærmen 
yderligere ved at projicere lys fra 3 sider bagpå 
skærmen op på den omgivende væg. Ambilight 
justerer automatisk farven og lysstyrken, så de 
passer til TV-billedet. Takket være funktionen, 
der tilpasser sig væggen, er farven på lyset altid 
perfekt uanset væggens farve.

3D Max

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 
3D Max. Kombinationen af den hurtige skærm 
og brillerne med Active shutter giver Full HD-
opløsningen virkelighedstro dybde. Nu kan alt 
2D-indhold opleves i 3D, og du kan tilmed 
kontrollere dybden af 3D, så den passer til dine 
ønsker. Dit TV er forberedt til 3D Max-
oplevelsen - bare tilføj 3D Max-briller.

Smart TV
Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 
områder. Net TV giver dig mulighed for at 
drag fordel af en mængde online-
applikationer på dit TV: Du kan leje film, 
se TV-arkivprogrammer og bruge sociale 
medier. Bevar kontrollen: Skift kanal eller 
indtast tekst via din smartphone eller 
tablet. Brug SimplyShare til at se fotos, 
musik og video fra din computer, telefon 
og tablet på dit TV. Se dit 
yndlingsprogram, når det passer dig: 
Vores programguide hjælper dig med 
Smart USB-optagelse.

2-i-1-stander
Dette TV leveres med en 
revolutionerende bordstander, der også 
kan bruges til montering af dit TV på 
væggen. Der er ikke behov for at købe 
ekstra vægmonteringsbeslag, de følger 
praktisk med dit TV i æsken. Det 
patenterede design giver mulighed for 
montering på hele 4 måder: borddrejefod, 
drejelig vægmontering, ultraflad 
vægmontering og Vesa-kompatibel 
fiksering på væg. Monteringen er nem med 
2 fastgørelsessteder på væggen og smart 
justering, så TV'et bliver helt vandret med 
en enkelt berøring!
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Vigtigste nyheder
Smart LED-TV
147 cm (58") Ultra wide, Full HD 3D Max
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Specifikationer
Smart LED-TV
147 cm (58") Ultra wide, Full HD 3D Max

* 3D-TV kræver tilbehøret PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-
kompatibel kildeenhed og 3D-kildemateriale.

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke 
tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din 
PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og 
anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. 
Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan 
forekomme små forskelle på billede og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre 
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle 
lande

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV 
IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde 
begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være 
begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en 
internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.
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