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Станете част от действието

с превъзходно качество на светодиодния образ
Като картина на стената, изпитайте най-новото от изключително тънките 
телевизори на Philips. В комбинация с превъзходно качество на светодиодния 
образ бъдете сигурни, че вашите гости винаги ще са част от действието.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
• Вграден свързващ панел
• Заключване на менюто за инсталиране
• Програмируем канал за включване
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Full HD телевизор с Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота
• HD Natural Motion за свръхгладки движения във филмите с Full HD формат
• Усъвършенстван ЕСП и списък с канали
• Ограничаване на силата на звука
• USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 светодиод

Технологията за светодиодно осветление е 
най-авангардната съществуваща 
технология. В този телевизор се съчетават 
привлекателна минималистична 
конструкция със зашеметяващо качество на 
картината и в добавка най-ниското 
потребление на електроенергия в 
категорията. Друго екологично предимство 
е, че технологията за светодиодно 
осветление не използва опасни материали. 
Със светодиодното фоново осветление 
можете да се наслаждавате на ниско 
потребление на електроенергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD предлага уникално съчетание 
от идеална рязкост, естествени детайли, 
живи цветове и плавно естествено 
движение за всички разновидности висока 
детайлност, стандартни телевизионни 
сигнали и мултимедийно съдържание на 
дисплеи с висока детайлност. Смущенията 
и шумът във всички източници от 
мултимедия до телевизия със стандартна 
детайлност, както и при висока детайлност 
с голяма степен на компресиране, се 
откриват и намаляват. Това гарантира ясен и 
изключително рязък образ.

HD Natural Motion

HD Natural Motion е създадено от Philips, за 
да намали до минимум ефекта на трепкане, 
който се появява във филмовите 
изображения. Алгоритъмът, носител на 
награди, оценява движението в образа и 
коригира трепканията както в ефирния, така 
и в записания филмов материал (например 
на DVD и Blu-ray дискове). Получените в 
резултат на това гладко възпроизвеждане на 
движенето и превъзходна рязкост издигат 
преживяването при гледане на ново 
равнище.

Вграден свързващ панел
Вграденият свързващ панел позволява на 
вашите гости да свързват безпроблемно 
своите устройства към вашия телевизор, без 
да е необходим външен свързващ панел.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.

Програмируем канал за включване
Идеално за собствени реклами или 
информационни канали, тъй като позволява 
да се показва определен канал при 
включване на телевизора.

Усъвършенстван ЕСП и списък с 
канали
Атрактивният електронен справочник на 
програмите (ЕСП) и списък на каналите 
включва интуитивни бутони с ясни 
насочващи изображения за лесно намиране 
на предпочитаните от вас канали.

USB (мултимедия)

USB съединителят ви дава достъп до JPEG 
снимки, MP3 музика и видео файлове за 
повечето USB дискове (USB устройства с 
памет). Поставете USB устройството в слота 
отстрани на телевизора и получете достъп 
до мултимедийно съдържание с лекия за 
използване екранен браузър на съдържание. 
Сега можете да гледате и споделяте своите 
видеофилми, снимки и музика.

Функции за хотели
Всички хотелски телевизори на Philips, 
предназначени за използване в хотели, 
затвори и болнични заведения, са 
проектирани с мисъл за специфичните 
нужди на конкретната среда. 
Специалните им функции включват 
ограничаване на силата на звука, 
заключване на менюто, клониране и 
специално дистанционно управление.

Технологията на светодиодно 
осветление
Технологията на светодиодно 
осветление е най-авангардната и най-
икономичната по консумация в 
категорията.
46HFL4382D/10

Акценти
Професионален LED LCD телевизор с Pixel Plus HD
117 см (46") Signature светодиод DVB-T/C MPEG 2/4



дистанционното управление, Управление на • Тегло на изделието: 17,9 кг
Картина/дисплей
• Максимален коефициент на осветеност: 65 %
• Размер на екрана по диагонал: 46 инч / 117 см 
• Съотношение на размерите на картината: 
Широк екран

• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Яркост: 450 cd/m²
• Време на отговор (типично): 2 мс
• Подобрение на картината: Активен контрол + 
светлинен сензор, Подобряване на цветовете, 
Цифрово шумопотискане, Подобрител на 
преходите в яркостта, 2D/3D понижаване на 
шума, Динамично подобрение на контраста, 
Pixel Plus HD, 100Hz Clear LCD, 1080p 24/25/
30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка, HD 
Natural Motion

• Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл: 176º (хор.) / 176º (верт.)

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB 
COFDM 2K/8K

• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
• Цифров телевизор: DVB наземна*, DVB-C 

MPEG4, DVB-T MPEG4

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Звукова система: Моно, Стерео, Nicam Stereo
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Incredible Surround™, 
Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
• Извод Ext 2: Аудио вход Л/Д, YPbPr вход
• Предни/странични букси за свързване: USB, 

HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата, Преход на 

системния звук
• Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
• Други връзки: Изход за слушалки

Удобство
• Лесно инсталиране: Име на програмата, 
Автоматично задаване на име на програма, 
Сортиране

• Лесна употреба: Smart Picture, Интелигентен 
звук

• Часовник: Таймер за заспиване
• Мултимедия: USB с автоматично прекъсване
• Защита за деца: Заключване за 
деца+родителски контрол

• Телетекст: 1200 страници Hypertext
• Електронен справочник за програми: 
Електронен наръчник на програми за 8 дни, 
Now + Next EPG

• Настройки на формата на екрана: Разтегляне на 
екрана за филми 16:9, Широк екран, 
Суперувеличение, немащабирано (1080p "точка 
по точка"), автоматичен формат

• Фърмуерът може да се надстройва: Съветник за 
авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, 
надстройван през USB

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство клас 

USB-памет

Мощност
• Консумирана мощност в режим изключено: < 

0,01 W
• Съдържание на олово: Да*
• Консумация на енергия годишно: 159,14 kWh
• Мрежово захранване: 220-240 V~; 50-60 Hz
• Консумирана мощност (типично): 109 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,15 W

• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1122 x 685 x 87 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

1122 x 731 x 268 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1349 x 773 x 198 мм
• Тегло на изделието (със стойката): 21,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 26,4 кг
• Съвместим с VESA монтиране на стена: 300 x 

300 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Шарнирна стойка за маса, 
Ръководство за бързо инсталиране, 
Гаранционна карта

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за 
настройка 22AV8573/00

•
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* Обичайната консумирана мощност в режим включено е 
измерена според IEC62087 Ed 2.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на 
обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в 
годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

http://www.philips.com

