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Bliv en del af handlingen!

med Ambilight i et ultratyndt design
Som et maleri på væggen - oplev det nyeste inden for ultratynde TV fra Philips. Med 
kombinationen af kraftfulde LED-billeder og Ambilights fordybelse kan du være sikker på, 
at dine gæster altid er en del af handlingen.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
• Integreret Connectivity Panel
• Velkomstmeddelelse på skærmen
• Låsning af installationsmenu
• Avanceret EPG og kanaloversigt
• Programmerbar startkanal

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• Ambilight Spectra 2 gør billedoplevelsen bredere
• 100 Hz tydeligt LCD, 2 ms ydeevne til uovertruffen bevægelsesskarphed
• Begrænsning af lydstyrke
• En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler

Bæredygtig og sikker
• Lavt strømforbrug
• Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet



 LED

LED-lysteknologi er den mest avancerede på 
markedet. På dette TV kombineres 
iøjnefaldende, minimalistisk design med 
fantastisk billedkvalitet og oven i købet det 
laveste energiforbrug i denne kategori. En 
anden miljømæssig fordel er, at LED-
lysteknologi ikke indeholder farlige stoffer. 
Med LED-baggrundsbelysning får du glæde af 
lavt energiforbrug, høj lysstyrke, fantastisk 
kontrast og skarphed og levende farver.

Integreret Connectivity Panel
Det integrerede Connectivity Panel gør det 
nemt for dine gæster at tilslutte deres 
personlige enheder til dit TV uden et eksternt 
Connectivity Panel.

100 Hz tydeligt LCD (2 ms)

100 Hz tydeligt LCD giver fremragende 
bevægelsesskarphed. Den dobbelte 
billedhastighed øger skarpheden for gengivelse 
af bevægelser til mere end det dobbelte af et 
almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en 
responstid på 2 millisekunder. Nu kan du nyde 
skarpe billeder selv med hurtig bevægelse på 
skærmen.

Velkomstmeddelelse
En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver 
gang der tændes for TV'et.

Begrænsning af lydstyrke
Denne funktion fastlægger på forhånd det 
interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. 
Dermed undgår du at skulle regulere 
lydstyrken ved høje lydniveauer, og du 
forstyrrer ikke dine naboer.

Låsning af installationsmenu
Forhindrer uautoriseret adgang til installations- 
og konfigurationsindstillinger, og sikrer 
dermed størst mulig komfort for gæsterne. 
Desuden undgås unødvendige omkostninger til 
omprogrammering.

Lavt strømforbrug
Philips-TV er designet til at minimere 
strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske 
indvirkningen på miljøet, men også føre til 
lavere driftsomkostninger.

Miljøvenligt design
Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' 
måde at gøre forretning på. Philips-TV er 
designet og fremstillet i overensstemmelse 
med vores EcoDesign-principper, som har til 
formål at minimere den samlede indvirkning på 
miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse 
af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv 
emballage og større genanvendelighed. Philips-
TV har også et specielt kabinet fremstillet af 
brandhæmmende materiale. Uafhængige test 
udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle 
gange kan gøre brande, der er opstået som 
følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil 
Philips-TV ikke forværre branden.

Programmerbar startkanal
Perfekt til in house-reklame eller 
informationskanaler, da det er muligt at vise en 
foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Avanceret EPG og kanaloversigt
Den attraktive EPG og kanaloversigt omfatter 
intuitive knapper med let forståelig vejledende 
grafik, der gør det let at finde dine 
yndlingskanaler.

En samlet kanaloversigt
En samlet kanaloversigt til analoge og digitale 
kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at 
zappe problemfrit mellem analoge og digitale 
kanaler.

LED-belysningsteknologi
LED-belysningsteknologi er den mest 
avancerede og strømbesparende af 
slagsen.
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Billede/display
• Maksimalt luminansforhold: 65 %
• Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm 
• Billedformat: WideScreen
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Svartid (typisk): 2 ms
• Billedforbedring: Aktiv kontrol + lysføler, Digital 

støjreduktion, Forbedring af luminanstransient, 
Dynamisk kontrastforbedring, 100 Hz tydeligt 
LCD, HD Natural Motion

• Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
• Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet 

skærm
• Betragtningsvinkel: 176º (V) / 176º (L)
• Farvebehandling: 4 billioner farver (14 bit RGB)
• Kabinetfarve: Sølvbørstet deco-front med sort 

kabinet

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
• TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
• Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
• Digital TV: DVB-T *, DVB-C MPEG-4*, DVB-T 

MPEG-4*

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Lydsystem: Mono, Stereo, NICAM stereo
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Dynamisk basforbedring, Incredible Surround, 
Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder
• Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
• Ext 2 SCART: Lyd L/R, RGB
• Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr
• Tilslutninger på forsiden/siden: USB
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, 

System-standby, Fjernbetjenings-pass-through, 
System-lydkontrol

• Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
• Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, PC-

lydindgang
• HDMI 3: HDMI v1.3

Komfort
• Nem installation: Programnavn, Navngivning af 

automatisk programindstilling, Sortering
• Brugervenlig: Smart Picture, Smart Sound
• Komfort: Hotelgæst-funktioner, 

Velkomstmeddelelse, Begrænsning af lydstyrke
• Ur: Sleep-timer
• Multimedie: USB autobreak-in
• Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 

programguide, Now + Next EPG
• Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, 

WideScreen, Super Zoom, ikke skaleret (1080p 
punkt-for-punkt), Automatisk format-omskiftning

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB

Ambilight
• Lysdæmper: Manuelt og via lysføler
• Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum

Strøm
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W
• Blyholdig: Ja*
• Årligt energiforbrug: 122,64 kW-timer
• Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Strømforbrug (typisk): 84 W
• Standby-strømforbrug: < 0,15 W
• Omgivende temperatur: 5-40°C

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 966 x 593 x 41,5 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

966 x 641 x 242 mm
• Mål på kasse (B x H x D): 1150 x 682 x 158 mm
• Vægt: 13 kg
• Produktvægt (+ holder): 16 kg
• Vægt inkl. emballage: 18,5 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 

Borddrejefod, Lynhåndbog, Garantibevis
• Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 
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* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med 
IEC62087 Ed 2.

* Årligt energiforbrug beregnes ud fra et typisk strømforbrug på 4 
timer pr dag, 365 dage om året.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.
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