
 

 

Philips 3000 series
Smart tunn LED-TV med 
Digital Crystal Clear

46 tum
Full HD 1080p
DVB-T/T2/C

46PFL3208T
Upplev en helt ny tittarupplevelse

Med smart, tunn LED-TV
Anslut dig till en värld av lättåtkomligt onlineinnehåll med den Wi-Fi-förberedda Smart 
LED-TV:n från Philips 3208-serie. Få klara, livliga bilder från alla slags källor med Digital 
Crystal Clear. Bli ett med underhållningen.

En värld av onlineinnehåll inom räckhåll
• Skype™ för bekväma röst- och videosamtal genom TV:n
• WiFi USB-adapter som tillbehör för enkel trådlös anslutning
• Smart TV – en värld av onlineunderhållning
• Dela foton, musik och filmer genom DLNA på ett enkelt sätt

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV
• Med MyRemote-appen kontrollerar du TV:n med telefonen eller surfplattan

Upplev en ny dimension av underhållning
• Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
• 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
• Digital Crystal Clear för bättre bildkvalitet
• Två USB-uttag för omfattande multimediaåtkomst
• Två HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
• Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround
• Med DivX HD Certified® kan du spela upp DivX-videor hemma



 Skype™ och videosamtal genom TV:n*
Få ut mer av dina samtal, och dela upplevelser 
med dina nära och kära, var de än befinner sig. 
Med Skype™ i din TV kan du ringa röst- och 
videosamtal i ditt vardagsrum. Det är bara att 
koppla in Philips TV-kamera (PTA317) i din TV 
och njuta av utmärkt video- och ljudkvalitet 
utan att behöva lämna soffan.

Trådlös LAN-adapter
USB-adaptern (tillbehör) gör anslutning till 
hemnätverket snabbt och enkelt, och gör att 
du får åtkomst till en värld av innehåll eller att 
du kan dela trådlöst hemma.

Onlineappar för Smart TV
Gå bortom gränserna för traditionell TV. Hyr 
och strömma film, videor, spel och annat från 
onlinevideobutiker direkt till TV:n. Titta på TV-
repriser från dina favoritkanaler och ta del av 
ett stort utbud av onlineappar med Smart TV. 
Håll kontakten med dina nära och kära via 
Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa på 
nätet helt enkelt!

SimplyShare TV
Dela foton, musik, videor och filmer via DLNA 
med din smarttelefon, surfplatta eller dator 
och se dem på en stor skärm. Ett enkelt sätt att 
dela.

LED-TV med Full HD
Bildkvaliteten har betydelse. Med vanliga 
HDTV-apparater får du kvalitet, men du vill ha 
det bästa. Tänk dig knivskarpa detaljer, hög 
ljusstyrka, suverän kontrast, skarpa rörelser, 
realistiska färger och en verklighetstrogen bild 
– och samtidigt en låg strömförbrukning. Nu 

behöver du inte leta längre. Full HD LED ger 
högre detaljgrad än vanliga HDTV-apparater. 
Och en högre detaljgrad ger en mer intensiv 
tittarupplevelse.

100 Hz PMR
För exakta, jämna och naturliga bildrörelser 
har Philips skapat PMR – vår standard för att 
mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect 
Motion Rate) är resultatet av vår unika 
videobehandling, antalet bildrutor per sekund 
och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, 
perfektionen hos dimningsfunktioner och 
bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-
siffra bidrar till högre kontrast och bättre 
klarhet i rörelser – och därmed bättre 
bildkvalitet.

Digital Crystal Clear
Njut av ytterst klara bilder från alla källor. Den 
här samlingen bildinnovationer justerar och 
förbättrar bildkvaliteten digitalt så att 
kontrasten, färgåtergivningen och skärpan blir 
perfekt.

Två USB-uttag (foton, musik, video)
Med två USB-uttag kan du ha en hårddisk 
ansluten för USB-inspelning och Pause TV så 
du har alltid kontroll på dina personliga 
program. Den praktiska extra USB-porten 
betyder att du alltid kan ansluta en Skype™-
kamera eller komma åt jpeg-foton, MP3-musik 
eller videofiler som du har på dina USB-
lagringsenheter utan att det stör inspelningen.

Två HDMI-ingångar med Easylink
Undvik kabeltrassel genom att bara behöva 
använda en enda kabel som hanterar både bild- 

och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. 
HDMI-standarden använder okomprimerade 
signaler, så att du alltid får den högsta 
kvaliteten från källa till skärmen. Tillsammans 
med Philips EasyLink behöver du bara en enda 
fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på 
din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldekoder 
eller ditt hemmabiosystem.

20 W RMS och Incredible Surround
Skapa en livs levande ljudbild. Kraftfulla 
förstärkare och Incredible Surround gör att du 
kan uppleva totalt surroundljud med större 
djup och bredd som ett komplement till den 
uppslukande tittupplevelsen.

DivX HD-certifierad TV
Njut av DivX-kodade videor i hemmets trygga 
vrå. DivX-medieformatet är en MPEG4-
baserad teknik för videokomprimering som 
gör det möjligt att spara stora filer, exempelvis 
filmer, filmtrailer och musikvideor på USB-
lagringsenheter.

MyRemote*
Med hjälp av en användarvänlig app kan du 
styra TV:n och spela in utan fjärrkontroll. 
Förvandla din surfplatta eller smarttelefon till 
en universell fjärrkontroll med alla funktioner 
som den vanliga fjärrkontrollen har plus några 
extrafunktioner, till exempel textinmatning. 
SimplyShare-funktionen skickar innehåll till 
TV:n. Använd MyRemote-inspelning för att 
spela in dina favoritprogram när du är ute så att 
du inte missar något. Bläddra igenom innehållet 
i TV:ns programguide och välj vilka program du 
vill spela in och titta på senare. En Smart TV 
förtjänar en riktigt smart app.

Smart TV
Smart TV med mängder av onlineappar, 
hyrvideor och TV-repriser
Gå bortom gränserna för traditionell TV. 
Hyr och strömma film, videor, spel och 
annat från onlinevideobutiker direkt till 
TV:n. Titta på TV-repriser från dina 
favoritkanaler och ta del av ett stort utbud 
av onlineappar med Smart TV. Håll 
kontakten med dina nära och kära via 
Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa 
på nätet helt enkelt!
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Bild/visning
• Teckenfönster: LED, Full HD
• Diagonal skärmstorlek: 46 tum / 117 cm 
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 350 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
• Bildförbättring: 100 Hz PMR (Perfect Motion 

Rate), Digital Crystal Clear

Smart TV
• Interaktiv TV: HbbTV*
• SmartTV-appar*: TV-repriser, Netflix*, 

Onlineappar, Videobutiker online, Öppna 
webbläsare, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8-dagars elektronisk 

programguide

Smart interaktion
• Användarinteraktion: SimplyShare, WiFi Miracast-

certifierad*, MultiRoom-klient*
• Program: Pause TV, USB-inspelning*
• Enkel installation: Automatisk identifiering av 

Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, 
Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide

• Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, 
Användarhandbok på skärmen

• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för 
uppgradering av programvara, Programvara kan 
uppgraderas via USB, Uppgradering av fast 
programvara online

• Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, 
Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte 
skalförändrad, Widescreen

• Signalstyrkeindikering
• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• My Remote App*: Kontroll, MyRemote Recording, 

Simply Share, TV-guide

Ljud
• Uteffekt (RMS): 20 W
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Clear Sound, Incredible Surround

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 2
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-portar: 2

• Trådlösa anslutningar: Wi-Fi-förberedd
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Audio 
L+R-ingång, Hörlur ut, Digital ljudutgång (koaxial)

• HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
• EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för 

fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-
standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, 
Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk 
(Philips), Uppspelning med en knapptryckning

Multimedietillämpningar
• Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, 

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

• Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 
upp till v9.2)

• Bilduppspelningsformat: JPEG

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-T/T2/C
• MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt
• Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Energiklass: A+
• EU-energimärkning, effekt: 58 W
• Årlig strömförbrukning: 85 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
• Strömsparfunktioner: Automatisk 

avstängningstimer, Ekoläge, Tyst bild (för radio)
• Strömförbrukning i av-läge: < 0,3 W

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 1160 x 725 x 150 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

1060 x 632,4 x 65,2 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

1060 x 685,4 x 289 mm
• Produktvikt: 13,1 kg
• Produktvikt (+stativ): 15,3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 18,5 kg
• Kompatibelt väggfäste: 200 x 200 mm
Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-

batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr 
med juridisk information och 
säkerhetsinformation, Garantibevis

• Extra tillbehör: Philips TV-kamera PTA317, 
Trådlös adapter PTA128

•
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* MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika 
TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och 
operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/
TV.

* Kompatibiliteten är beroende av wi-fi miracast-certifiering Android 
4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen 
som medföljde enheten.

* Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till 
www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt 
land.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan 
begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner 
kan gälla.

* Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.
* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte 

upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas 
inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad 
ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* Programvaruuppgradering krävs för HbbTV, Multiroom-klient och 
server, Netflix och myRemote-appen.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 
8 dagar) beror på land och operatör.

http://www.philips.com

