
V:n som speglar din stil
T
En helt n

Philips spege

egenskapern

kommer att 

Snygg
• Unik
• Kom
• En a

Häpna
• HD 
• HD 
• Dela
• Prog
• Med

Avanc
• DVI

Prakt
• RS23
• Förb
y produktupplevelse

l-TV med Miravision-teknik är en unik produkt som kombinerar de praktiska 

a hos en spegel med fördelarna med en högupplöst LCD-TV som du 

ha mycket glädje av.

, slimmad design som passar inredningen
t Miravision-koncept: En spegel när den är av och en TV när den är på
pakt och tunn design som passar i alla rum
npassningsbar front som passar inredningen

dsväckande och naturliga bilder
LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
d skärm för dubbel video-/datorvisning
ressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
 PiP kan du visa två källor samtidigt

erad anslutning till dina ljud-/videoprodukter
-D ger den bästa digitala bilden

iskt för anpassad installation
2-gränssnitt för fjärrhantering
eredd för infälld installation
 

Philips
spegel-TV

32 tums

BDL3221M



 

Bild/visning
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 400 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 800:1
• Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm 
• Displayskärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Bildförbättring: Progressive Scan, 3D-kamfilter, 

Bild-i-bild, Bild bredvid bild, De-interlacer
• Betraktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
• Svarstid (medel): 8 ms

Bildskärmsupplösningar som stöds

Bekvämlighet
• Enkel installation: ATS (system för automatisk 

inställning), automatisk lagring, Fininställning, 
Programnamn, PLL digital kanalväljare

• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 
Smart Picture, Smart Sound

• Typ av fjärrkontroll: RC1124134/01
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell
• Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 16:9, 

Superzoom, Widescreen
• Text-TV: Text-TV med 1 sid minne
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 

kinesiska (förenklad), Spanska
• VESA-montering: 200 x 200 mm
• Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Videouppspelning: PAL, Secam
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Mottagarpanel: PLL
• Antal förinställda kanaler: 100

Anslutningar
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
• PC: 3,5 mm datorljudingång x1, DVI-D med 

HDCP, RS232 D-Sub9, VGA-in D-Sub 15HD, 
VGA-ut D-Sub 15HD

• Ljudutgång: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
• AV-ingång: Komponent (YPbPr) x1, Ljud (v/h) för 

YPbPr x1, Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1, S-
video x1

• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1, Ljud (v/h) x1
• Förbättrade anslutningsfunktioner: Extern 

högtalaranslutning

Effekt
• Förbrukning (aktivt läge): 100 W (PC)/130 W 

(TV)
• Strömförbrukning i standby-läge: 2 W <
• Omgivningstemperatur: 0 °C till 35 °C
• Strömförsörjning: 90-264 V växelström, 50/60 Hz, 

Inbyggt

Mått
• Kabinettets färg: Dekorativ ram i silver
• MTBF: 50 000 timmar
• Utrustningens mått (B x H x D): 

871 x 567 x 141 mm
• Vikt: 24,5 kg
• Lådans mått (B x H x D): 1019 x 679 x 383 mm
• Vikt inkl. förpackning: 32 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, 

Registreringskort, Fjärrkontroll, Batterier för 
fjärrkontrollen, Väggmonteringssats, DVI-D-
kabel, Ljudkabel, VGA-kabel, Installationsskiva

• Bruksanvisning

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
• Ljudsystem: Stereo
•

• Datorformat
Upplösning Uppdateringsintervall
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformat
Upplösning Uppdateringsintervall
480i  60 Hz
480 bpkt  60 Hz
576i  50 Hz
576 bpkt  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
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