
 

 

Philips Cinema 21:9
Επαγγελματική 
τηλεόραση LED LCD

Signature 58"
LCD DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A
Πρεμιέρα κάθε βράδυ

με κινηματογραφική προβολή 21:9 και Ambilight
Αφήστε τις ταινίες να σας παρασύρουν, όπως στον κινηματογράφο. Η ακόμα πιο ευρεία οθόνη 

της τηλεόρασης με τεχνολογία Perfect Pixel HD engine και LED Pro είναι ιδανική για το φορμά 

ταινιών 21:9, οι οποίες ζωντανεύουν με το μαγευτικό Ambilight και την τεχνολογία 3D. Κάθε σας 

νύχτα γίνεται πρεμιέρα.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
• LED Pro για ιδανική αντίθεση και φωτεινότητα
• Ενσωματωμένο Connectivity Panel
• Προγραμματιζόμενο Switch On Channel

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών
• Λόγος διαστάσεων ταινιών Cinema 21:9, χωρίς μαύρες γραμμές στο πάνω και στο κάτω 
μέρος

• Full HD 3D TV για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• Περιορισμός έντασης ήχου
• Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια

Οικολογικό
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
• Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα



 LED Pro

Απολαύστε εικόνες που κόβουν την ανάσα 
και καταναλώστε έως και 50% λιγότερη 
ενέργεια με τη βραβευμένη λειτουργία LED 
Pro της Philips! Πάνω από 1000 LED 
λειτουργούν επιλεκτικά σε πλέγμα ως 
οπίσθιος φωτισμός για την οθόνη. 
Παράγουν λαμπερό φως σε φωτεινές 
περιοχές εικόνας, και περιορίζουν εντελώς 
την ένταση σε σκοτεινές περιοχές, 
εξοικονομώντας ενέργεια. Σε συνδυασμό με 
το Perfect Pixel HD Engine, το αποτέλεσμα 
είναι εντυπωσιακή εικόνα με εξαιρετική 
αντίθεση, ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. 
Με τη λειτουργία LED Pro, το μαύρο είναι 
μαύρο και το λευκό φωτεινό.

Λόγος διαστάσεων ταινιών 21:9

Οι περισσότερες τηλεοράσεις έχουν λόγο 
διαστάσεων 16:9 (ή 1,78:1) και ανάλυση Full 
HD 1080p. Οι μεγάλες επιτυχίες του 
Χόλιγουντ, ωστόσο, κινηματογραφούνται 
συνήθως σε λόγο διαστάσεων 2,39:1. Οι 
νέες τηλεοράσεις Cinema 21:9 της Philips 
υποστηρίζουν απολύτως την αρχική μορφή 
των ταινιών που χρησιμοποιείται από τους 
σκηνοθέτες, επειδή διαθέτουν λόγο 
διαστάσεων 21:9 (2,39:1). Έτσι μπορείτε 
πλέον να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε 
ταινία θέλετε, στον αρχικό λόγο διαστάσεων 
και χωρίς μαύρες γραμμές.

Full HD 3D TV
Ζήστε τη μαγεία των τρισδιάστατων ταινιών 
στο σαλόνι σας με την πρώτη 
κινηματογραφικών αναλογιών τηλεόραση 
3D του κόσμου. Η τεχνολογία active 3D 
χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών 
υψηλής ταχύτητας εναλλαγής για βάθος και 
ρεαλισμό σε ανάλυση Full HD. Οι ταινίες που 
έχουν γυριστεί με την τεχνολογία 3D σε Blu-
ray και η 3D broadcast TV προσφέρουν μια 
ευρεία και υψηλής ποιότητας γκάμα 
περιεχομένων. Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη 

για την υπέρτατη εμπειρία Full HD 3D: το 
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να 
αγοράσετε όσα γυαλιά 3D χρειάζεστε (κιτ 
επέκτασης PTA03).

Ενσωματωμένο Connectivity Panel
Το ενσωματωμένο Connectivity Panel 
επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν 
απρόσκοπτα τις προσωπικές τους 
συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να 
απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity 
Panel.

Προγραμματιζόμενο Switch On 
Channel
Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά 
κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός 
προκαθορισμένου καναλιού όταν η 
τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Οικολογικός σχεδιασμός
Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες 
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των 
συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης 
ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, 
μικρότερου βάρους, πρακτικότερης 
συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας 
ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips 
διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με 
φλογοεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι 
έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες 
έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν 
συμβάλλουν στη φωτιά.
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Χαρακτηριστικά
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• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για ρύθμισης 22AV8573/00
•

Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας 
φωτός, Μείωση θορύβου 2D/3D, Perfect Pixel 
HD Engine

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
• Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο αλουμίνιο σαγρέ
• Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75), 
Τύπου F 75 ohm

• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
• Ψηφιακή τηλεόραση: MHEG, Επίγειος δέκτης 

DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Δυναμική 
βελτίωση μπάσων, Incredible Surround, Έλεγχος 
πρίμων και μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 2x 

USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή συστήματος, Τηλεχειριστήριο 
passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), 
Έξοδος ακουστικών, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial 

Xpress

Ευκολία
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα 
υποδοχής, Περιορισμός έντασης ήχου

• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων

αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Επέκταση ταινίας σε 

16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, χωρίς 
κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης 
υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης μέσω USB

• Ευκολία εγκατάστασης: Cloning των ρυθμίσεων 
της τηλεόρασης μέσω USB, Κλείδωμα μενού 
εγκατάστασης, Κλείδωμα πληκτρολογίου

• Ευκολία στη χρήση: 1 λίστα αναλογικών/
ψηφιακών καναλιών, Κατάλογος προγραμμάτων

Ambilight
• Λειτουργία αχνού φωτισμού: Χειροκίνητη και 
μέσω αισθητήρα φωτός

• Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας 
χρωματικής γκάμας

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,15
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 

0,01 W
• Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1495 x 668 x 71 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Υ x Β): 

735 x 260 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 26 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 29 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 

x 400 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη 
βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα 
εγγραφής, Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Tηλεχειριστήριο 
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* Η τρισδιάστατη τηλεόραση προϋποθέτει PTA03 (Ενεργά 
πολωτικά γυαλιά, συσκευή-πηγή συμβατή με την τεχνολογία 3D 
και πηγαίο υλικό 3D.

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική 
κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή 
εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές 
εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο 
πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

