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zor Philips Cineos pozwala cieszyć się najlepszą jakością obrazu dzięki 

 technologiom LCD, Pixel Plus 2 oraz Ambilight. Elegancka konstrukcja i 

odstawka doskonale uzupełnią każde wnętrze.

ń naocznym świadkiem
l Plus 2 to większa ilość szczegółów, głębia i czystość obrazu
wietlacz HD LCD WXGA o rozdzielczości 1366 x 768p
em Active Control z czujnikiem oświetl. optymalizuje jakość obrazu
dność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału HDTV

ła, stylowa konstrukcja doskonale uzupełni każde wnętrze
asowana do zestawu obrotowa podstawa w zestawie

 nowy wymiar do oglądania
rowe oświetlenie otoczenia zapewnia lepszy komfort oglądania

dna obsługa jednym przyciskiem
gazeta Hypertext (1200 stron) zapewnia szybki dostęp do wiadomości
iał ekranu telegazety pozwala równolegle wyświetlać obraz TV i telegazety.

wość zaawansowanych połączeń z innymi produktami audio/wideo
ście DVI-I HD z HDMI, obsługa sygnałów VGA i komponentowego wideo
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Płaski telewizor panoramiczny z Pixel Plus 2 i Ambilight
32 cale LCD HD Ready

Dane techniczne
 

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 16:9
• Jasność: 600 cd/m²
• Dynamiczny kontrast ekranu: 6000:1
• Czas odpowiedzi (typowy): 6 ms
• Kąt widzenia (p / p): 176 / 176 stopnie
• Długość przekątnej ekranu: 32 cale / 80 cm 
• Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
• Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
• Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D, 

Active Control z czujnikiem oświetlenia, Digital 
Natural Motion, Dynamiczna poprawa kontrastu, 
Eliminacja poszarpanych linii, Movie Plus, Pixel 
Plus 2, wybieranie kolejnoliniowe, funkcja 
Widescreen Plus

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

Ambilight
• Funkcje AmbiLight: Autom. adaptacja do 

zawartości wideo, Pełna obsługa w trybie 
gotowości

• Ustawienia kolorów: Pełna paleta kolorów
• Funkcja ściemniania: Ręczna i za pomocą czujnika 

światła
• Zaprogramowane tryby: 6 zaprog. trybów i 

ustawienia użytk., 2 aktywne zaprogr. tryby 
adaptacyjne

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2x15 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie 

głośności, Cyfrowa obróbka sygnału (DSP), 
dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, 

Korektor graficzny
• System dźwięku: Virtual Dolby Surround

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 4
• Typy głośników: Zintegrowane głośniki 

niskotonowe wOOx, Głośnik wysokotonowy 
kopułkowy

Tuner/odbiór/transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL, SECAM
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB
• Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB, Wejście S-video, Y/C
• Złącze Ext 3 Scart: Złącze audio L/P, Wejście 

CVBS
• Ext 4: DVI-I z HDCP, YPbPr, Wejście PC VGA, 

Zgodność z HDMI
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, 

Wejście CVBS, Wyjście na słuchawki, Wejście S-
video

• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 
Złącze wej. głośnika centralnego, Wyjście 
subwoofera

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada i nadzór 

rodzicielski
• Zegar: funkcja Smart Clock
• Funkcje dotyczące połączeń: Cinema Link, Easy 

Link
• Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, 

Automat. instalacja kanałów (ACI), System 
automat. strojenia (ATS), automatyczne 
programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa 
pętla strojenia PLL, Plug & Play, Nazwa programu, 
Sortowanie

• Łatwa obsługa: Intelig. lista nawig. po 9 kanałach, 
Podświet. elem. ster. umiesz. z boku, Głośn. Delta 
dla każdej zaprog. poz., Lista programów, 
Przyciski sterujące umieszczone z boku, regulacja 
Smart Picture, regulacja Smart Sound

• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
NexTView 3

• podgląd PiP (obraz w obrazie): Podział ekranu 
telegazety

• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
• Typ pilota zdalnego sterowania: RC4302
• Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 6 trybów 

panoramicznych, automatyczne wybieranie 
formatu, Format filmowy 14:9, Format filmowy 
16:9, Przesunięcie napisów i nagłówka, 
Powiększenie napisów dialogowych, Duże 

• Formaty komputerowe
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480i – 1 
Fh
640 x 480p – 2 
Fh
720 x 576i – 1 
Fh
720 x 576p – 2 
Fh
1280 x 720p – 
3 Fh
1920 x 1080i – 
2 Fh
1920 x 1152i – 
2Fh
powiększenie, Panoramiczny
• Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
• Funkcje dotyczące telegazety: Habit Watch, Linia 

z informacjami o programie, Wyszukiwanie słowa

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód DVI–VGA, 

Obracana podstawa stołowa, Przewód VGA – 
YPbPr-Cinch, Uchwyt do montażu na ścianie

• Akcesoria opcjonalne: Połączenie kablowe 5 w 1, 
Podstawa podłogowa

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

875 x 610 x 107 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 35 kg
• Waga produktu: 22 kg
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

100 x 105 1 x 234 mm
• Kolorowa obudowa: Srebrnobiały Perłowy 

(11092)

Zasilanie
• Temperatura otoczenia: +5 -/+ 40°C
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
• Pobór mocy: 145 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 1,3
•
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Płaski telewizor panoramiczny z Pixel Plus 2 
32 cale LCD HD Ready
Wyświetlacz LCD WXGA, 1366 x 768p
Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA 
oferuje panoramiczną wysoką rozdzielczość 1366 x 768 
pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez 
migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. 
Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie 
oglądania.

HD Ready
Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizji High 
Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, 
takich jak transmisje HDTV, odtwarzacze Blu-ray lub 
HD-DVD. HD Ready to chroniony znak technologii, która 
zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię bez 
przeplotu. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez 
EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić 
obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał 
telewizyjny High Definition. Uniwersalne złącze 
umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i 
nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, 
a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są 
sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 jest to technologia przetwarzania obrazu 
cyfrowego, która poprawia rozdzielczość obrazów 
ruchomych i nieruchomych. To coś więcej niż dodawanie 
pikseli — to także ich optymalizacja, dzięki czemu 
uzyskuje się najlepszą ostrość i niesamowitą głębię 
kolorów z dowolnego źródła w dowolnej chwili. 
Technologia ta nie tylko poprawia rozdzielczość, ale 
także reprodukcję kolorów, w wyniku czego uzyskuje się 
najdokładniejsze z możliwych szczegóły koloru 
i doskonałą wyrazistość.

AmbiLight
Kolorowe oświetlenie otoczenia zapewnia spokojne 
oglądanie i unikalną atmosferę dzięki delikatnej 
poświacie rzucanej na ściany wokół telewizora. Badania 
potwierdziły, że oglądanie telewizji przy odpowiednio 
dostosowanym oświetleniu jest przyjemniejsze i bardziej 
komfortowe. Kolory oświetlenia AmbiLight są 
automatycznie dostosowywane do wyświetlanego 
obrazu, co znacznie zwiększa wygodę podczas 
oglądania. Jest także możliwość ustawienia konkretnych 
kolorów lub odcieni szarości. Również w trybie gotowości 
można ustawić dowolny kolor oświetlenia i stworzyć w 
pokoju niepowtarzalny nastrój.

DVI-I z HDMI oraz YPbPr
Wejście DVI-I umożliwia wyświetlanie 
nieskompresowanego, szerokopasmowego sygnału 
cyfrowego w formacie RGB. Eliminując konwersję sygnału 
cyfrowego na analogowy, zapewnia nieskazitelny obraz 
pozbawiony zakłóceń i migotania. Wejście DVI obsługuje 
funkcję HDCP, umożliwiając oglądanie programów 
zabezpieczonych przed kopiowaniem z odtwarzaczy 
DVD, nagrywarek HD i innych urządzeń cyfrowych. 
Złącze DVI-I umożliwia łączenie z wszystkimi 
urządzeniami HDMI (wymagany jest odpowiednia 
przejściówka). Wejście DVI-I obsługuje również 
analogowe sygnały komputerowe w standardzie VGA i 
sygnał wideo YPbPr (odpowiednie przejściówki w 
zestawie).
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Zalety produktu
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