
 

 

Philips Cinema 21:9
Profesjonalny telewizor 
LED LCD

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

58HFL9582A
Premiera filmowa każdego wieczoru

dzięki formatowi wyświetlania 21:9 i technologii Ambilight
Oglądaj filmy w sposób zgodny z zamierzeniami ich twórców. Niezwykle szeroki telewizor z 
technologią Perfect Pixel HD i LED Pro pasuje doskonale do formatu filmowego 21:9 i ożywia 
obraz dzięki technologii Ambilight i 3D. Teraz każdy wieczór może być premierą filmową.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• LED Pro zapewnia doskonały kontrast i jakość obrazu
• Zintegrowany panel połączeń
• Programowalny kanał prezentowany po włączeniu telewizora

Dla każdego coś miłego
• Proporcje obrazu kinowego 21:9, bez czarnych pasów u góry i u dołu ekranu
• Telewizor Full HD 3D pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
• Ograniczenie głośności
• Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych

Trwałość i bezpieczeństwo
• Niskie zużycie energii
• Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa



 LED Pro

Ciesz się zapierającym dech w piersiach 
obrazem i niższym rachunkiem za prąd. Ten 
nagradzany monitor Philips LED Pro zużywa 
nawet o 50% mniej energii. Na ekranie LCD 
znajduje się ponad 1000 podświetlających diod 
LED, ułożonych w sieć, które włączają się 
selektywnie. Dzięki nim jasne fragmenty 
obrazu są doskonale naświetlone, zaś w 
ciemniejszych scenach diody zostają 
maksymalnie przyciemnione. Technologia 
Perfect Pixel HD zapewnia doskonały obraz o 
zapierającym dech kontraście, wyrazistości i 
nieporównywalnie żywych kolorach.

Proporcje obrazu kinowego 21:9

Większość telewizorów ma proporcje 16:9 
(lub 1,78:1) i rozdzielczość 1080p Full HD. 
Jednak hollywoodzkie hity kinowe mają zwykle 
współczynnik proporcji 2,39:1. Format obrazu 
nowego telewizora Philips Cinema 21:9 
idealnie odpowiada oryginalnemu formatowi 
21:9 (2,39:1), w którym tworzone są filmy. 
Oznacza to, że niezależnie od tego, jaki 
oglądasz film, możesz wyświetlać go w 
oryginalnym formacie bez czarnych pasów.

Telewizor Full HD 3D
Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we 
własnym pokoju na ekranie 3D o proporcjach 
kinowych. Technologia Active 3D w 
połączeniu z najnowszą generacją ekranów z 
szybkim odświeżaniem zapewnia głębię i 
realizm obrazu w rozdzielczości Full HD. 
Coraz więcej doskonałych filmów 3D jest 
wydawanych na płytach Blu-ray, a oferta 
telewizji 3D nieustannie poszerza się o 
wysokiej jakości programy. Wystarczy dokupić 
okulary 3D dla całej rodziny, aby każdy mógł 

podziwiać niesamowite efekty 3D (dostępne w 
zestawie PTA03).

Zintegrowany panel połączeń
Zintegrowany panel połączeń umożliwia 
gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń 
do Twojego telewizora bez konieczności 
korzystania z panelu zewnętrznego.

Programowalny kanał prezentowany po 
włączeniu telewizora
Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania 
reklam we własnym zakresie i wyświetlania 
programów informacyjnych, dzięki możliwości 
wyświetlenia zaprogramowanego kanału po 
włączeniu telewizora.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska
Równowaga jest nieodłącznym elementem 
działalności firmy Philips. Nasze telewizory 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane 
zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, 
których celem jest zminimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez 
niższe zużycie energii, wyeliminowanie 
niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę 
produktu, wydajniejsze opakowanie oraz 
lepszy recykling. Telewizory firmy Philips 
posiadają także specjalną obudowę z materiału 
trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z 
ogniem telewizory zwiększają natężenie 
pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania 
przeprowadzane przez służby pożarnicze, 
telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.
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• Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron) 22AV8573/00
•

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: Panoramiczny
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Funkcje poprawy obrazu: Funkcja Active Control z 

czujnikiem oświetlenia, Redukcja szumów 2D/3D, 
Technologia Perfect Pixel HD Engine

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Kąt widzenia: 176º (poz.) / 176º (pion.)
• Kolorowa obudowa: Matowe aluminium w kolorze 

czarnym
• Szczytowy współczynnik luminacji: 65 %

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75), 75 omów, typ F
• Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC
• Telewizja cyfrowa: MHEG, Naziemny DVB*, DVB-

C MPEG4, DVB-T MPEG4

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne 

ustawianie poziomu głośności, Dynamiczne 
wzmocnienie tonów niskich, Incredible Surround, 
Regulacja tonów wysokich i niskich

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB
• Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr
• Złącza z przodu/z boku: 2x USB
• HDMI 2: Wejście HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości, Przesyłanie wiązki 
pilota, Sterowanie dźwiękiem

• Inne połączenia: Wyjście S/PDIF (koncentryczne), 
Wyjście na słuchawki, Ethernet

• HDMI 3: Wejście HDMI v1.3
• Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress

Udogodnienia
• Wygoda użytkowania: Funkcje hotelowe, 

Komunikat powitalny, Ograniczenie głośności

• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
Elektroniczny program na bieżący i następny dzień

• Ustawienia formatu ekranu: Format filmowy 16:9, 
Panoramiczny, Duże powiększenie, nieskalowany 
(rozdzielczość 1080p)

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator 
aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie 
oprogramowania przez USB

• Łatwa instalacja: Klonowanie ustawień telewizora 
przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, 
Blokada klawiatury

• Łatwa obsługa: 1 lista kanałów analogowych i 
cyfrowych, Lista programów

Ambilight
• Funkcja wygaszania: Ręczna i za pomocą czujnika 
światła

• System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda 
LED

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15
• Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
• Pobór mocy w trybie wyłączenia: 0,01 W
• Obecność ołowiu: Tak*

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

1495 x 668 x 71 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (wys. x gł.): 

735 x 260 mm
• Waga produktu: 26 kg
• Waga produktu (z podstawą): 29 kg
• Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 

400 x 400 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Obracana podstawa stołowa, Skrócona instrukcja 
obsługi, Karta rejestracyjna, Broszura gwarancyjna

• Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 
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* Telewizja 3D wymaga zestawu PTA03 (okulary z aktywną przesłoną), 
kompatybilnego źródła dźwięku oraz materiału źródłowego 3D.

* Roczny pobór mocy oblicza się, wykorzystując typowy pobór mocy 
przez 4 godziny dziennie, przez 365 dni w roku.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub 
jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa 
technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą 
IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

