
 

 

Philips 3000 series
Smart LED-TV med Digital 
Crystal Clear

32 tum
HDTV
DVB-T/T2/C

32PFL3008T
Ren underhållning

Tunn LED-TV
Njut av 3008-seriens LED-TV från Philips som drivs med Digital Crystal Clear för extremt 
verklighetstrogna bilder kombinerat med en minimalistisk TV-design. Ta med en hem för 
en minnesvärd tittarupplevelse i alla rum.

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV
• Pause TV och USB-inspelning – pausa och spela in program.
• PC-ingången förvandlar TV:n till en datorskärm

Väcker underhållningen till liv
• LED-TV för bilder med suverän kontrast
• 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
• Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
• Två HDMI-ingångar för integrerad anslutningsbarhet
• USB för multimedieuppspelning
• Missa inte ett ord med Clear Sound



 Pause TV och USB-inspelning
Vill du ta en paus och fortsätta att titta på TV 
senare? Med Pause-funktionen behöver du 
aldrig mer vänta på (eller ens titta på!) ett 
reklaminslag. Vill du spela in digital live-TV och 
titta när det passar dig? Med den elektroniska 
programguiden kan du leta upp dina 
favoritprogram och enkelt schemalägga 
inspelningar. Anslut en USB-hårddisk där 
inspelningarna sparas och titta när du har tid 
och lust.

PC-ingång
Använd TV:n som en datorskärm. Det enda du 
behöver göra är att ansluta en HDMI-DVI-
kabel/omvandlare.

LED-TV
Tack vare LED-bakgrundsbelysningen kan du 
njuta av låg strömförbrukning och vackra linjer 
samt hög ljusstyrka, enastående kontrast och 
livfulla färger. Dessutom innehåller LED-

belysningstekniken inga miljöfarliga material 
och är därför ett grönare alternativ.

100 Hz PMR
För exakta, jämna och naturliga bildrörelser 
har Philips skapat PMR – vår standard för att 
mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect 
Motion Rate) är resultatet av vår unika 
videobehandling, antalet bildrutor per sekund 
och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, 
perfektionen hos dimningsfunktioner och 
bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-
siffra bidrar till högre kontrast och bättre 
klarhet i rörelser – och därmed bättre 
bildkvalitet.

Digital Crystal Clear
Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den 
här samlingen bildinnovationer justerar och 
förbättrar bildkvaliteten digitalt så att 
kontrasten, färgåtergivningen och skärpan blir 
perfekt.

Två HDMI-ingångar
Undvik kabeltrassel med en enda kabel som 
transporterar både bild- och ljudsignaler från 
dina enheter till TV:n. HDMI använder 
okomprimerade signaler för att ge bästa 
möjliga kvalitet från källa till skärm.

USB (foton, musik, video)
Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en 
mp3-spelare eller någon annan 
multimedieenhet till USB-porten på sidan av 
TV:n och ta del av foton, videor och musik med 
den användarvänliga innehållsläsaren på 
skärmen.

Clear Sound-TV
Den här innovativa ljudtekniken förbättrar 
hörbarheten för röster avsevärt, både för tal 
och för sång. Det gör att du kan höra vartenda 
ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar 
på.
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Funktioner
Tunn LED-TV
32 tum HDTV, DVB-T/T2/C



• Bilduppspelningsformat: JPEG
Bild/visning
• Teckenfönster: LED-HDTV
• Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm 
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 300 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
• Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR 

(Perfect Motion Rate)

Smart interaktion
• Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: 

Programvara kan uppgraderas via USB
• Bildformatsjustering: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, 

Automatisk, Bio, Subtitle (Undertext)
• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• Elektronisk programguide*: 8 dagars elektronisk 

programguide

Ljud
• Uteffekt (RMS): 12 W (2 x 6 W)
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Clear Sound, Incredible Surround, Dynamisk 
basförbättring, Diskant- och baskontroll, Equalizer

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 2
• Antal AV-anslutningar: 1
• Antal USB-portar: 1
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, CI+1.3-

certifierad, Common Interface Plus (CI+), Hörlur 
ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Digital 
ljudutgång (koaxial)

• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1

Multimedietillämpningar
• Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Musikuppspelningsformat: MP3

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-T/T2/C
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
• MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4

Effekt
• Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Energiklass: A
• EU-energimärkning, effekt: 41 W
• Årlig strömförbrukning: 59 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
• Strömsparfunktioner: Automatisk 

avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Tyst bild 
(för radio)

• Strömförbrukning i av-läge: < 0,3 W

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 915 x 585 x 145 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

744 x 451 x 90 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

744 x 494 x 185 mm
• Produktvikt: 6,3 kg
• Produktvikt (+stativ): 6,9 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 200 x 100 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9,5 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-

batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, 
Garantibevis, Sido-AV-anslutningskabel, 
Bruksanvisning, Broschyr med juridisk information 
och säkerhetsinformation

•
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Specifikationer
Tunn LED-TV
32 tum HDTV, DVB-T/T2/C

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan 
begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner 
kan gälla.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 
8 dagar) beror på land och operatör.

http://www.philips.com

