
 

 

Philips 5000 series
Pametni LED-televizor s 
tehnologijo Pixel Plus HD

81 cm (32")
Full HD 1080p
DVB T/C/S2

32PFL5007K
Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju
z LED-sliko Full HD in brezžično storitvijo Smart TV
Sprostite se in si privoščite čudovit večer s pametnim LED-televizorjem Philips 
32PFL5007 Full HD. Mehanizem Pixel Plus HD vam nudi brezžičen dostop do številnih 
vsebin s storitvijo Smart TV Plus in zagotavlja živahne slike Full HD.

S storitvijo Smart TV Plus dostopajte do številnih vsebin
• Vgrajen Wi-Fi za brezžično uporabo storitve Smart TV
• Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposojo in televizijskih storitev
• Upravljajte televizor s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali tipkovnico
• S funkcijo SimplyShare lahko na televizorju predvajate fotografije, glasbo in filme
• Iščite, načrtujte, snemajte* in začasno ustavljajte TV-program

Vaše razvedrilo osupljivimi podrobnostmi
• Televizor Full HD s tehnologijo Pixel Plus HD za podrobnejšo in jasnejšo sliko
• Čudovite slike z LED-tehnologijo z neverjetnim kontrastom
• Tehnologija 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način
• 3 vhodi USB za enkratno predvajanje večpredstavnostnih vsebin
• Brezhibna povezava s 4 vhodi HDMI in funkcijo Easylink
• Trojni sprejemnik z DVB-S za programe HD brez zunanjega digitalnega sprejemnika
• Uživajte v interaktivnem digitalnem domačem razvedrilu s HbbTV



 Vgrajen Wi-Fi

S televizorjem Philips z vgrajenim vmesnikom 
Wi-Fi lahko doma s storitvijo Smart TV 
brezžično dostopate do številnih vsebin.

Pixel Plus HD
Tehnologija Pixel Plus HD nudi edinstveno 
kombinacijo vrhunske ostrine, naravnih 
podrobnosti, živih barv in tekočega naravnega 
gibanja. Šum in motnje v vseh virih, od 
večpredstavnosti in televizije standardne 
ločljivosti do visoko stisnjene vsebine visoke 
ločljivosti, se zaznajo in odpravijo, zato je slika 
čista in izjemno ostra.

400Hz Perfect Motion Rate
400Hz Perfect Motion Rate (PMR) ustvari 
vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen 
prikaz akcijskih filmov. Novi Philipsov standard 
združuje največjo hitrostjo osveževanja 
zaslona, tehnologijo HD Natural Motion in 
enkratno formulo obdelave za neverjetno 
ostrino gibanja.

3 vhodi USB (večpredstavnost)

Trije vhodi USB omogočajo predvajanje 
fotografij jpeg, skladb mp3 in videodatotek iz 
večine pomnilnikov USB (pomnilniških naprav 
razreda USB). Pomnilnik USB vključite v vrata 
televizorja in z enostavnim zaslonskim 
brskalnikom dostopajte do večpredstavnostnih 
vsebin. Videoposnetke, fotografije in glasbo 
lahko predvajate in delite.

Smart TV Plus
Na voljo vam je svet vsebin. Upravljajte, 
programirajte in snemajte – TV-oddaje 
glejte, kadar želite.
Enostavno lahko dostopate do številnih 
aplikacij. Oglejte si najljubše filme iz 
spletnih videotek in TV-storitev. Brskajte 
po internetu in ostanite v stiku s prijatelji 
prek omrežij Facebook in Twitter. 
Enostavno lahko tudi začasno prekinete 
TV-program – na televizor priključite trdi 
disk USB in posnemite digitalne TV-
oddaje.

Znak EU za okolje
Philips želi s svojim okolju 
prijaznim postopkom 
izdelave ustvarjati izdelke, 
ki so prijaznejši do okolja. 
Naš trud je bil priznan in 

zato je večina Philipsovih izdelkov prejela 
znak EU za okolje (cvetlico) zaradi njihove 
visoke energetske učinkovitosti, izjemno 
nizke porabe energije v stanju 
pripravljenosti (več kot 50 % nižja od 
zahtevane za dodelitev znaka EU za 
okolje), odsotnosti škodljivih snovi (na 
primer svinca) in zasnove, ki omogoča 
enostavno recikliranje.
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Značilnosti
Pametni LED-televizor
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB T/C/S2



741,6 x 494,7 x 250,0 mm
Slika/zaslon
• Zaslon: LED Full HD
• Diagonalna velikost zaslona: 32 palec / 81 cm 
• Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 točk
• Razmerje stranic: 16:9
• Svetlost: 400 cd/m²
• Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1
• Izboljšava slike: Pixel Plus HD, 400Hz Perfect 

Motion Rate

Aplikacije Smart TV
• Net TV: Ogled zamujenega, Spletne videoteke, 

Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
• Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in 

Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
• SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih 

vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB
• Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, 

Clear Sound, Incredible Surround, Čisti nizki toni

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 4
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
• Število priključkov USB: 3
• Brezžične povezave: WiFi potrjeno
• Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni 

vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni 
avdio izhod (optični), PC vhod VGA + avdio L/D 
vhod, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

• Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni 
kanal (ARC)

• EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, 
preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje 
tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni 
premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus 
(Philips), Predvajanje z enim dotikom

Večpredstavnostne aplikacije
• Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-

4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
• Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
• Slikovni formati: JPEG

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi: do 1920x1080 pri 60 Hz
• Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Priročnost
• Povezava z računalniškim omrežjem: SimplyShare
• Enostavna namestitev: Samodejno zaznavanje 

naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, 
Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za 
pomoč pri nastavitvah

• Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, 
Navodila na zaslonu

• Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, 
Samodejna povečava, Razširitev filma na format 
16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon

• Indikator jakosti signala
• Teletekst: 1200-stranski Hypertext
• Nadgradljiva vdelana programska oprema: 
Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane 
programske opreme, Nadgradnja vdelane 
programske opreme prek vmesnika USB, Spletna 
nadgradnja vdelane programske opreme

• Elektronski programski vodnik: 8-dnevni 
elektronski vodnik po programih

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, 
DVB-T MPEG4*, Podpora za DVB-S HD+ (Astra)

• Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
• Razred na energetski oznaki: A
• Moč na energetski oznaki EU: 44 W
• Letna poraba energije: 61 kWh
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
• Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za 

samodejni izklop, Način Eco, Svetlobni senzor, 
Izklop slike (za radio)

Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 

930,0 x 552,0 x 158,0 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

741,6 x 453,0 x 34,3 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 
• Teža izdelka: 8,2 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 10,7 kg
• Teža vključno z embalažo: 13,0 kg
• Združljiv stenski nosilec: 200 x 200 mm

Pribor
• Priložena dodatna oprema: napajalni kabel, daljinski 

upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo 
stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi 
in varnostnimi informacijami, Adapter SCART, 
Adapter za komponentni kabel, Hitri vodnik Smart 
TV, Garancijski list

• Izbirna dodatna oprema: Stenski nosilec Philips 
SQM 6415

•
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Specifikacije
Pametni LED-televizor
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB T/C/S2

* Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v 
svoji državi.

* Snemanje na USB samo za digitalne kanale, ki jih vključuje elektronski 
programski vodnik televizorja (možne so omejitve glede na državo in 
kanal), snemanje lahko omejuje zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). 
Vzpostavljena mora biti internetna povezava.

* DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® ločljivosti do 
HD 1080p, vključno z vrhunskimi vsebinami.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni 
operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko 
ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za 
podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in 
naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 
dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v 
vseh državah

* Ta naprava je primerna za sprejem madžarskega zemeljskega javnega 
digitalnega televizijskega signala

http://www.philips.com

