
 

 

Philips 3000 series
LCD-TV med Digital 
Crystal Clear

81 cm (32")
HDTV
DVB-T2/C

32PFL3007T
Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med HDTV og kraftfuld lyd
Med Philips kan du nyde fantastisk TV-ydelse til den rigtige pris, i dag og i morgen. Dette 
32PFL3007 HD LCD-TV giver dig klare billeder og kraftfuld lyd med brugervenlige digitale 
TV-stik og et rent TV-design.

Et klart, levende billede hver gang
• Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed
• Farvebehandling med 69 milliarder farver for de mest levende farver
• Dynamisk kontrast på 100.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer

Autentisk og klar lydoplevelse
• Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround
• Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde
• USB til fantastisk multimedieafspilning
• PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm
• Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
• Integreret DVB-T2-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear er en kombination af 
billedfornyelser, der digitalt justerer 
billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og 
skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt 
klare billeder fra alle kilder.

100 Hz Perfect Motion Rate
Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer 
skærmopdateringshastighed og unik 
billedbehandling, skaber ekstrem 
bevægelsesskarphed med klare og levende 
billeder, selv under hurtige bevægelser på 
skærmen.

Dynamisk kontrast på 100.000:1
Vil du have LCD-fladskærmen med den højeste 
kontrast og de mest levende billeder? 
Avanceret videobehandling fra Philips 
kombineret med unik teknologi, der giver 
voldsom nedtoning og fremmer 
baggrundsbelysningen, sikrer dig den bedste 
billedkvalitet. Dynamisk kontrast forøger 
kontrasten med enestående sortniveau og 
nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. 
Resultatet er et lyst, levende billede med høj 
kontrast og spændende farver.

20 W RMS Incredible Surround
Mærk kraften i musikken og atmosfæren fra 
filmens verden. De kraftfulde forstærkere med 
20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaber et 
virkelighedstro lydbillede. Incredible Surround 
gør det muligt at opleve total surroundlyd med 
større dybde og bredde i lyden, der matcher 
den fyldige billedoplevelse.

Ren lyd
Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der 
markant øger stemmeklarheden, uanset om 
der tales eller synges. Det sikrer, at du hører 
hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, 
fuldt ud.

USB (multimedie)

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-
musik og videofiler på de fleste USB-sticks 

(USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i 
stikket på siden af dit TV og få adgang til 
multimedieindholdet vha. den brugervenlige 
indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se 
dine videoer, fotos og musiknumre og dele 
dem med andre.

PC-indgang (HDMI + VGA)
Med PC-indgangen kan du bruge dit TV som 
PC-skærm enten ved hjælp af et HDMI-DVI-
kabel (til digitale signaler) eller VGA-kabel (til 
analoge signaler).

3 HDMI-indgange med EasyLink
HDMI er et kabel, der overfører både billed- 
og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du 
undgår kabelrod. Det overfører 
ukomprimerede signaler, så du får den højeste 
kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips 
Easylink har du kun brug for én fjernbetjening 
til at udføre de fleste handlinger på dit TV, 
DVD, Blu-ray, set-top-boks eller 
hjemmebiografsystem.
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Vigtigste nyheder
LCD-TV
81 cm (32") HDTV, DVB-T2/C



• Nem installation: Guide til indstillinger sikkerhed, Garantibevis
•

Billede/display
• Display: LCD HD-TV
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm 
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren 

lyd, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal AV-tilslutninger: 1
• Antal USB-stik: 1
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang 
L/R, Hovedtelefonudgang

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel 
Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formater for musikafspilning: MP3
• Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Komfort

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen

• Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk 
udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, 
Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super 
Zoom, Uskaleret, WideScreen

• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, 
Freeview HD

• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Klasse for energimærke: B
• EU-energimærke - strøm: 51 W
• Årligt energiforbrug: 74 kW-timer
• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå 

billede fra (til radio)

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1000 x 570 x 160 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

776,8 x 477,67 x 79,4 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

776,8 x 525,27 x 221,4 mm
• Vægt: 8,3 kg
• Produktvægt (+ holder): 10,25 kg
• Vægt inkl. emballage: 12,6 kg
• Kompatibel vægmontering: 200 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 

2 x AAA batterier, Bordstander, Lynhåndbog, 
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Specifikationer
LCD-TV
81 cm (32") HDTV, DVB-T2/C

* 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.

* 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.

http://www.philips.com

