
 

 

Philips Cinema 21:9
Professionell LED LCD-TV

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

58HFL9582A
En premiär varje kväll

med filmformatet 21:9 och Ambilight
Låt dig fängslas av filmer - se filmer som filmer ska ses. Den ultrabreda TV-skärmen med 
Perfect Pixel HD Engine och LED Pro matchar filmformatet 21:9 perfekt och blir levande 
med omslutande Ambilight och 3D. Ha en premiär varje kväll.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• LED Pro för enastående kontrast och ljusstyrka
• Integrerad anslutningspanel
• Programmerbar startkanal

Olika gästupplevelser
• Bildförhållande Cinema 21:9 för film, inga svarta fält uppe och nere
• Full HD 3D-TV för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
• Volymbegränsning
• En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler

Tålig och säker
• Låg strömförbrukning
• Miljövänlig design och flamsäkert hölje



 LED Pro

Upplev häpnadsväckande bilder och använd 
upp till 50 % mindre energi med Philips 
prisbelönta LED Pro! Över 1 000 lysdioder 
används selektivt i ett rutnät som 
bakgrundsbelysning för skärmen. De genererar 
enastående ljus i ljusstarka bildområden och 
tonas ned helt i mörka områden, vilket sparar 
energi. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine 
blir resultatet en enastående bild med otrolig 
kontrast, skärpa och levande färger. Med LED 
Pro får du djupare svärta och ljusstarkare bild.

Bildförhållande 21:9 precis som på bio

De flesta TV-apparater har ett bildförhållande 
på 16:9 (eller 1.78:1) och en upplösning på 
1080p Full HD. De riktigt stora 
Hollywoodfilmerna filmas vanligen i det mycket 
bredare bildförhållandet 2.39:1. Philips nya 
Cinema 21:9-TV-apparater passar perfekt för 
ursprungsformatet med ett 21:9-
bildförhållande (2.39:1) som används av 
regissörer. Så vilken typ av film du än väljer att 
se så kan du nu se den i ursprungsformatet – 
utan några svarta fält.

Full HD 3D-TV
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget 
vardagsrum med världens första 3D-TV med 
bioformat. I aktiv 3D används den senaste 
höghastighetsskärmen för ett verklighetstroget 
djup - realism i Full HD-upplösning. Fantastiska 
3D-filmer på Blu-ray och 3D-sändningar på TV 
ger ett allt större urval av högkvalitativt 
innehåll. Din TV är redo för Full HD 3D-

upplevelse med hjälp av de 3D-glasögon du 
köper (utbyggnadssats PTA03).

Integrerad anslutningspanel
Med den integrerade anslutningspanelen kan 
dina gäster sömlöst ansluta sina personliga 
enheter till din TV utan någon extern 
anslutningspanel.

Programmerbar startkanal
Perfekt för reklam eller informationskanaler 
inom anläggningen eftersom den visar en 
förinställd kanal när TV:n slås på.

Miljövänlig design
Tålighet är sammanvävt med det sätt som 
Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är 
designade och tillverkade enligt våra 
EcoDesign-principer som har som mål att 
minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av 
lägre strömförbrukning, borttagning av farliga 
ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och 
bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-
apparater är även inneslutna i flamsäkert 
material. Oberoende tester som gjorts av 
brandkårsväsendet har visat att även om TV-
apparater ibland kan intensifiera bränder som 
orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-
apparater till att öka branden.
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Välkomstmeddelande, Volymbegränsning •
Bild/visning
• Bildförhållande: Widescreen
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförbättring: Active Control + ljussensor, 2D-/

3D-brusreducering, Perfect Pixel HD Engine
• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Synfältsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Kabinettets färg: Svartborstat aluminium
• Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75), 75 ohm F-

typ
• Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
• Digital-TV: MHEG, DVB, markbunden *, DVB-C 

MPEG4, DVB-T MPEG4

Ljud
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Dynamisk basförbättring, Incredible Surround, 
Diskant- och baskontroll

Anslutningar
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
• Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: 2x USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 

knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling 
för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet

• Andra anslutningar: S/PDIF-utgång (koaxial), 
Hörlur ut, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Förbättrade anslutningsfunktioner: Seriellt Xpress-

gränssnitt

Bekvämlighet
• Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, 

• Text-TV: 1200 sidor Hypertext
• Elektronisk programguide: Now + Next EPG
• Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, 

Widescreen, Superzoom, Inte skalförändrad 
(1080p, punkt-för-punkt)

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

• Enkel installation: Kloning av TV-inställningar via 
USB, Låsning av installationsmenyn, Låsning av 
knappsats

• Lättanvänd: 1 kanallista, analog/digital, Programlista

Ambilight
• Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor
• Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg

Effekt
• Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,15
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Strömförbrukning i av-läge: 0,01 W
• Förekomst av bly: Ja*

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

1 495 x 668 x 71 mm
• Apparatstorlek med stativ (H x D): 735 x 260 mm
• Produktvikt: 26 kg
• Produktvikt (+stativ): 29 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 400 x 400 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart 

bordsstativ, Snabbstartguide, Registreringskort, 
Garantibevis

• Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/
00
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* 3D-TV kräver tillbehöret PTA03 (Active shutter-glasögon), en 3D-
kompatibel källenhet och 3D-källmaterial.

* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 
timmar per dag, 365 dagar om året.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 
där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
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