
 

 

Philips 4000 series
LED televizors ar Digital 
Crystal Clear

81 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/C
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iens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 4300. sērijas LED televizora attēlu. 
nimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai 
pai jūsu mājās.

Ne tikai izklaide - tas ir interjera dizaina priekšmets
• Īpaši šaura fasete padara attēlu lielāku
• Moderns dizains papildina mūsdienīgu interjeru

Skatieties kopā: brīnišķīgi
• Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties
• LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
• 100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

Televizora skatīšanās ar pilnu komfortu
• Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
• USB ports multivides atskaņošanai



 Īpaši šaura fasete

Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu 
televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā 
fasete ir moderna un plāna, un attēls ir 
ievērojami lielāks.

Moderns dizains
Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu 
mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz 
pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.

Digital Crystal Clear
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir 
radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, 
vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai 
video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt 
ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

LED TV

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu 
strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas 
apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu 
kontrastu un spilgtām krāsām.

100 Hz Perfect Motion Rate

Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu 
vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc 
šim Philips televizoram ir 100 Hz Perfect 
Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus 
kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu 
pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.

Divas HDMI ieejas ar Easylink
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu 
HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan 
audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI 
izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot 
visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu 
un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, 
nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai 
izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD 
vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai 
mājas kinozāles sistēmā.

USB (fotoattēli, mūzika, video)

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB 
atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju 
vai citu multivides ierīci pie televizora USB 
porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un 
klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna 
satura pārlūku.
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Izceltie produkti
LED TV
81 cm (32 collu) LED TV, DVB-T/C



H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Garantijas brošūra
•

Attēls/displejs
• Displejs: LED HD televizors
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 81 cm 
• Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
• Malu attiecība: 4:3/16:9
• Spilgtums: 250 cd/m²
• Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Viedā mijiedarbība
• Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
• Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga 

Home (Sākums)
• Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu 

nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, 
Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot 
USB savienojumu

• Ekrāna formāta pielāgošana: Detalizēti - Pārslēgt, 
Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Stretch, 
Tālummaiņa

• Signāla stipruma indikators
• Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
• Elektroniskā programma*: 8 dienu elektroniskā 

programma

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 10 W
• Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, 

Kristāldzidra skaņa, Automātisks skaļuma 
izlīdzinātājs, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums

Savienojamība
• HDMI savienojumu skaits: 2
• USB portu skaits: 1
• Citi savienojumi: CI+1.3 sertifikāts, Antenna IEC75, 

Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja 
(optiskā), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs, 
Audio ieeja (DVI)

• EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, 
Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, 
Automātiska subtitru pārbīde (Philips)*, Pixel Plus 
savienojums (Philips)*, Atskaņošana/
demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Multivides lietojumprogrammas
• Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, 

WMV9/VC1
• Subtitru formāta atbalsts: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, 

.SUB, .TXT
• Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, AMR, LPCM, 

M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (no v2 līdz v9.2)
• Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, 

JPS, PNG, PNS

Atbalstītā displeja izšķirtspēja
• Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
• Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Digitālā TV: DVB-T/C
• MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
• Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve
• Energoefektivitātes klase: A
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 

Hz
• Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
• ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 34 W
• Gada enerģijas patēriņš: 50 kW·h
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
• Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks 

izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana 
(radio atskaņošana)

• Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W

Izmēri
• Kastes izmēri (W x H x D): 798 x 564 x 133 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

726 x 424 x 64 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

726 x 485 x 186 mm
• Produkta svars: 5 kg
• Produkta svars (+ statīvs): 5,6 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,1 kg
• Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 100 x 100 

mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Galda virsmas 

statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, 
Juridiskā informācija un drošības brošūra, 
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Specifikācijas
LED TV
81 cm (32 collu) LED TV, DVB-T/C

* Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras 
jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras 
atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un 
noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) 
uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. 
Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto 
jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā 
piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar 
savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas 
patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais 
enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un 
operatora.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

http://www.philips.com

