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Estreias diárias

com formato 21:9 e Ambilight
Seja arrebatado pelos filmes no formato em que se destinam a ser vistos. O televisor ultra-
panorâmico com Perfect Pixel HD e LED Pro é perfeito para o formato de filme 21:9 e ganha vida 
com o Ambilight envolvente e a função 3D. Transforme todas as noites em noite de estreia.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro
• LED Pro para um contraste e brilho extremos
• Painel de conectividade integrado
• Canal apresentado ao ligar programável

Diferenciar a experiência de clientes
• Relação de aspecto do Cinema 21:9, sem barras pretas superiores e inferiores
• Televisor Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente
• Limitação de volume
• Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais

Sustentável e seguro
• Baixo consumo de energia
• Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas



 LED Pro

Desfrute de imagens de cortar a respiração e 
reduza o consumo de energia em até 50% com 
o LED Pro galardoado da Philips! Mais de 1000 
LED são utilizados selectivamente em grelha 
como retroiluminação para o visor. Eles geram 
uma luz brilhante nas áreas claras da imagem e 
são totalmente obscurecidos nas áreas 
escuras, poupando energia. Combinado com o 
potente Perfect Pixel HD Engine, o resultado é 
uma imagem deslumbrante com um contraste 
extremo, nitidez e cores vibrantes. Com o Led 
Pro, preto é preto, e branco é brilho.

Relação de aspecto 21:9

A maioria dos televisores têm uma relação de 
aspecto do 16:9 (ou 1.78:1) e uma resolução 

de Full HD de 1080p. No entanto, as grandes 
produções de Hollywood são filmadas 
normalmente no formato 2.39:1. Os novos 
televisores Cinema 21:9 da Philips combinam 
na perfeição com o formato original dos filmes 
utilizado pelos realizadores, com uma relação 
de aspecto de 21:9 (2.39:1). Assim, pode ver 
todos os filmes no seu formato original e sem 
barras pretas.

Televisor Full HD 3D
Encante-se com os filmes 3D na sua sala de 
estar com o primeiro televisor 3D com 
proporções de cinema do mundo. O Active 3D 
utiliza a apresentação de alta velocidade de 
última geração para uma profundidade e 
realismo em resolução Full HD. Lançamentos 
de filmes 3D de alta qualidade em Blu-ray e as 
emissões de TV em 3D oferecem uma ampla 
selecção de conteúdos de alta qualidade. O seu 
televisor está pronto para a experiência Full 
HD 3D simplesmente através da compra dos 
óculos 3D que desejar (kit de extensão 
PTA03).

Painel de conectividade integrado
O painel de conectividade integrado permite 
que os seus clientes liguem facilmente os seus 
dispositivos pessoais ao seu televisor sem 
necessitar de um painel de conectividade 
externo.

Canal apresentado ao ligar programável
Perfeito para publicidade interna ou canais de 
informação, uma vez que permite mostrar um 
canal predefinido quando o televisor está 
ligado.

Design amigo do ambiente
A sustentabilidade é parte integrante da 
filosofia comercial da Philips. Os televisores 
são concebidos e produzidos de acordo com 
os princípios do EcoDesign com vista a 
minimizar o impacto ambiental através de um 
menor consumo de energia, não utilização de 
substâncias perigosas, menor peso, embalagens 
mais eficientes e melhor capacidade de 
reciclagem. Os televisores Philips integram 
ainda um revestimento com material 
retardador de chamas. Testes independentes 
realizados por serviços de emergência 
demonstraram que, por vezes, os televisores 
contribuem para a intensificação de incêndios 
provocados por fontes externas — ao passo 
que os televisores da Philips não contribuem 
para as chamas.
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• Teletexto: Hipertexto 1200 páginas configuração 22AV8573/00
•

Imagem/Visualização
• Relação de aspecto: Panorâmico
• Resolução do painel: 1920x1080p
• Melhoramento de imagem: Controlo Activo + 

Sensor de luz, Redução de ruído 2D/3D, Perfect 
Pixel HD Engine

• Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-
reflexos

• Ângulo de visão: 176º (H) / 176º (V)
• Cor da caixa: Alumínio escovado preto
• Relação máxima da luminância: 65 %

Sintonizador/recepção/transmissão
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75), 75 ohm 

de tipo F
• Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
• Televisão Digital: MHEG, DVB Terrestre *, DVB-C 

MPEG4, DVB-T MPEG4

Som
• Melhoramento do som: Nivelador automático de 

volume, Dynamic Bass Enhancement, Incredible 
Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conectividade
• Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
• Ext 3: Entrada áudio L/R, YPbPr
• Ligações frontais/laterais: 2x USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só 

toque, Standby do sistema, Passagem telecomando, 
Controlo do sistema de áudio

• Outras ligações: Saída S/PDIF (coaxial), Saída 
auscultador, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Melhorias de Conectividade: Interface Serial 

Xpress

Comodidade
• Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, 

Mensagem de boas-vindas, Limitação de volume

• Guia de Programação Electrónico: Agora + 
Próximo EPG

• Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 
16:9, Panorâmico, Super Zoom, sem formato 
(ponto por ponto de 1080p)

• Firmware actualizável: Assistente actual. 
automática firmware, Firmware actualizável 
através de USB

• Facilidade de Instalação: Clonagem de definições 
do televisor via USB, Bloqueio do menu de 
instalação, Bloqueio de teclado

• Fácil de Utilizar: 1 lista de canais analógicos/digitais, 
Lista de Programas

Ambilight
• Função de esbatimento: Manual e através do 

Sensor da luz
• Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: 0,15
• Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
• Consumo e energia quando desligado: 0,01 W
• Presença de chumbo: Sim*

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

1495 x 668 x 71 mm
• Dimensões da unidade com suporte (A x P): 

735 x 260 mm
• Peso do produto: 26 kg
• Peso do produto (+suporte): 29 kg
• Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 

400 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte de 

mesa com orientação, Manual de início rápido, 
Cartão de registo, Folheto de Garantia

• Acessórios opcionais: Telecomando de 
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* O televisor 3D requer acessórios PTA03 (óculos 3D), um 
dispositivo de fonte compatível com 3D e material de fonte 3D.

* O consumo de energia anual é calculado com base num consumo de 
energia típico de 4 horas por dia, 365 dias por ano.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e 
componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de 
acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o 
método de medição IEC62087 Edição 2.
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