
 

 

Philips 5300 series
Nutikalt õhuke Full HD 
LED-teler Pixel Plus HD-ga

102 cm (40")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
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ilipsi 5300-seeria nutikalt õhukese Full HD LED-teleri terav, selge ja elutruu pilt haarab 
igi teie koduste meeled. Tänu meie Pixel Plus HD mootorile saate nautida säravaid pilte 
st allikast.

Funktsionaalne maitsekus
• Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.

Alati selge ja ere pilt
• Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
• Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
• 200Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

Lihtsustatud Smart TV
• Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
• Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris

Teleri vaatamine teile sobival ajal
• Üks HDMI sisend ja lihtne ühendamine sisseehitatud ühenduste tarbeks
• USB multimeedia sisu taasesituseks
• Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga



 Ülikitsas raam
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb 
telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on 
moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, 
mida nautida.

Micro Dimming
Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis 
analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, 
saate nautida võrratut kontrastsust ja 
pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset 
kogemust

Pixel Plus HD
Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib 
pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega 
selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid 
voogedastusega internetist või DVD-lt, naudite 
heledamate valgete ja tumedamate mustade 
toonide abil teravamat pilti.

200 Hz Perfect Motion Rate
Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud 
Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel 

videotöötluse tehnikad, et parandada iga 
pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile 
meeldivad videomängud, kiiretempolised 
spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda 
liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat 
esitamist.

Smart TV
Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri 
piiridest välja. Laenutage ja voogedastage 
veebipõhistest videokauplustest filme, videosid 
ja mänge. Vaadake tagantjärele oma 
lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku 
Smart TV võrgurakenduste valikut.

Wi-Fi Miracast™*
Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning 
jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. 
Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, 
mänge ja kõike muud oma nutitelefonilt või 
tahvelarvutilt suurele ekraanile.

Sisseehitatud Wi-Fi
Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-
le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga 
kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu 
sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Üks HDMI sisend Easylink-iga
Teil on võimalus vältida kaablipundarde 
tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja 
helisignaalide edastamiseks seadmetest 
telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, 
kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast 
ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile 
saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida 
suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-
mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi 
funktsioonidest

USB (fotod, muusika, videod)
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-
mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu 
multimeedia seade teleri USB-porti ning 
nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt 
kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
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Esiletõstetud tooted
Nutikalt õhuke Full HD LED-teler
102 cm (40") Full HD LED-teler, DVB-T/T2/C



• Toote kaal: 7,8 kg
Pilt/Ekraan
• Ekraan: Full HD LED
• Ekraani diagonaali suurus: 40 tolli / 102 cm 
• Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
• Kuvasuhe: 16 : 9
• Heledus: 300 cd/m²
• Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect 

Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV funktsioonid
• Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client, 

SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
• Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV)
• Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
• SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, 

Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, 
YouTube

• Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi 
seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu 
installimisviisard, Seadistusviisard

• Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse 
uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB 
kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

• Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, 
Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, 
Suumimine, Venitamine

• Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, 
Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, 
Videolaenutus

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 20 W
• Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline 
bassiparandus, Nutikas heli

Ühenduvus
• HDMI-pesade arv: 2
• Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
• SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
• USB-pesade arv: 2
• Wireless ühendused: Wi-Fi 11n 2x2 sisseehitatud, 

Wi-Fi Direct
• Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface 

Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/
R in (helisisend), Audiosisend (DVI), 
Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

• HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
• EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, 

Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi 
lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine 
ühe vajutusega

Multimeedia rakendused
• Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

• Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA 
(v2 kuni v9.2)

• Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed
• Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 

värskendussagedusel 60 Hz
• Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 

1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Digi-TV: DVB-T/T2/C
• MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
• Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
• Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
• Signaalitugevuse näidik
• Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
• Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• EL-i energiamärgise võimsus: 35 W
• Aastane energiatarve: 51 kW/h
• Energiamärgise klass: A+
• Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
• Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
• Energiasäästufunktsioonid: Automaatse 

väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio 
kuulamiseks)

Mõõtmed
• Karbi mõõtmed (L x K x S): 1150 x 660 x 131 mm
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 

904 x 523 x 88 mm
• Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 

904 x 577 x 222 mm
• Toote kaal (alusega): 9,7 kg
• Kaal (koos pakendiga): 11,3 kg
• Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x 

AA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe 
ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

•
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* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) 
sõltub riigist ja operaatorist.

* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi 
ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb 
sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi 
toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi 
klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on 
vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe 
saamiseks oma operaatori poole.

* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad 

nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist 
ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka 
riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/
smarttv..

* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine 
võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse 
kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või 
uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma 
seadme dokumente.

http://www.philips.com

