
 

 

Philips Cinema 21:9
Professzionális LED LCD 
TV

58”-es Signature
LCD DVB-T/C, MPEG 2/4

58HFL9582A
Premiervetítés minden éjjel

21:9-es filmformátum és Ambilight
Hagyja, hogy a filmek úgy ragadják magukkal, mint a moziban. A Perfect Pixel HD rendszerű 
ultraszéles TV és a LED Pro tökéletesen illik a 21:9-es filmformátumhoz, az Ambilight és a 3D 
magával ragadó vizuális hatása pedig életre kelti a filmet. Legyen otthonában minden este premier!

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• LED Pro a rendkívüli kontrasztért és fényerőért
• Integrált csatlakoztató panel
• Programozható kezdő csatorna

Differenciált élmény a vendégeknek
• Cinema 21:9 filmes képformátum, fekete sávok nélkül a képernyő alsó és felső részén
• Full HD 3D TV az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• Hangerő-korlátozás
• Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz

Fenntartható és biztonságos
• Alacsony áramfogyasztás
• Környezetbarát kialakítás és lángálló ház



 LED Pro

Élvezze a lélegzetelállító képeket és fogyasszon 
akár 50%-kal kevesebb energiát a díjnyertes 
Philips LED Pro segítségével! A rács alakban 
elhelyezett több mint 1000 LED külön-külön 
működve látja el a kijelző háttérvilágítását. A 
képek világos területeit ragyogóan fényessé 
teszik, a sötét területeken pedig teljesen 
elhalványulnak, így energiát takarítanak meg. A 
nagy teljesítményű Perfect Pixel HD 
rendszerrel kombinálva az eredmény 
lenyűgöző, egyedülállóan kontrasztos és éles 
kép, élénk színekkel. A LED Pro 
technológiának köszönhetően a fekete valóban 
fekete, a fehér pedig fényes.

21:9 filmes képoldalarány

A legtöbb televízió 16:9 (vagy 1,78:1) 
képoldalarányú, és 1080p Full HD felbontású. 
A nagy költségvetésű hollywoodi sikerfilmek 
azonban általában jóval szélesebb, 2,39:1 
képformátumban készülnek. A Philips új 
Cinema 21:9 televíziói tökéletesen megfelelnek 
a rendezők által használt 21:9 (2,39:1) 
képoldalarányú moziformátumnak. Így Ön akár 
egy klasszikus, akár a legújabb hollywoodi film 
mellett dönt, azt az eredeti formátumban, 
fekete sávok nélkül élvezheti.

Full HD 3D TV
Hagyja, hogy a 3D filmek saját otthonában 
ragadják magukkal a világ első moziformátumú 
3D televízióján. Az aktív 3D technológia a 
nagysebességű kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről Full HD felbontásban. A Blu-
ray lemezen megjelenő és a 3D adások 
jóvoltából elérhető kiváló 3D filmeknek 
köszönhetően széles és kitűnő minőségű 
tartalomválaszték áll rendelkezésére. TV-

készüléke készen áll a Full HD 3D élményre 
annyi 3D szemüveg megvásárlásával, amennyit 
csak szeretne (PTA03 bővítő készlet).

Integrált csatlakoztató panel
Az integrált csatlakoztató panelen keresztül 
vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső 
csatlakoztató panel használata nélkül 
csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Programozható kezdő csatorna
Kiváló házon belüli hirdetési és információs 
csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre 
meghatározott csatorna megjelenítését, 
miközben a televízió be van kapcsolva.

Környezetbarát kialakítás
A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének 
központi eleme. A Philips TV-készülékek 
tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: 
ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás 
csökkentése a kisebb áramfogyasztás 
eszközével, a felhasznált káros anyagok 
mértékének csökkentése, a kisebb súly, a 
hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb 
mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k 
háza lángálló anyagból készül. Független 
tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy 
míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve 
általában növelik a háztartásban kialakuló tűz 
intenzitását, a Philips TV-készülékek nem 
növelik azt.
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• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás távvezérlő
•

Kép/Kijelző
• Képformátum: Széles képernyő
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Kép javítása: Active Control + fényérzékelő, 2D/

3D zajcsökkentés, Perfect Pixel HD rendszer
• Képernyő minőségének javítása: 

Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
• megtekintési szögtartomány: 176º (H) / 176º (V)
• Színes készülékház: Fekete felületkezelt alumínium
• Csúcsfénysűrűség-arány: 65 %

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75), 75 

ohmos F-típus
• Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
• Digitális TV: MHEG, Földfelszíni DVB *, DVB-C 

MPEG4, DVB-T MPEG4

Hangzás
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible 
Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
• Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr
• Elülső / oldalsó csatlakozók: 2x USB
• HDMI 2: HDMI 1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenlét, Távvezérelt áthurkolás, 
Rendszer-audiovezérlés

• Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), 
Fejhallgató kimenet, Ethernet

• HDMI 3: HDMI 1.3
• Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress 

interfész

Kényelem
• Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő 

üzenet, Hangerő-korlátozás

• Elektronikus programfüzet: Mostani + következő 
EPG

• Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása,16:9, 
Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, 
átméretezés nélkül (1080p, pontonként)

• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-
frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware

• Könnyen telepíthető: TV-beállítások másolása 
USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, 
Billentyűzár feloldása

• Egyszerű használat: 1 csatornalista (analóg, 
digitális), Programlista

Ambilight
• Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn 

keresztül
• Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

Tápellátás
• Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Készenléti fogyasztás: 0,15
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,01 W
• Ólomtartalom: Igen*

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1495 x 668 x 71 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Ma x Mé): 

735 x 260 mm
• Termék tömege: 26 kg
• Termék tömege (+állvány): 29 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 400 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elforgatható 

asztali állvány, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Regisztrációs kártya, Garancialevél

• Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító 
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* A 3D TV készülékhez a PTA03 tartozékra (aktív shutter szemüveg), 
3D kompatibilis forráskészülékre és 3D forrásanyagra van szükség.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi 
fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív 
technológiai eljárást.

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás 
bekapcsolt állapotban.

http://www.philips.com

