Philips 5500 series
Televizor LED

60 cm (24")
Televizor LED
Pixel Plus HD

Televizor do obytného vozu
Televizor LED
Hledáte kompaktní televizor s vysokým výkonem? Tento atraktivní televizor se bude hodit
kamkoli, od ložnice po obytný vůz! Díky jasnému a ostrému obrazu si vždy užijete to nejlepší
sledování. A díky 12V vstupu si tento televizor můžete vzít s sebou klidně i na cesty.
Vypadá skvěle. Dáte ho kamkoli.
• Minimalistický rámeček se stojánkem. Tenké nožky.
• Stvořen pro menší prostory. V balení budoucnosti.
• Vstup 12 V. Ideální pro obytné vozy a karavany.
Skvělé barvy. Překvapivá hloubka.
• Živý obraz. Televizor Philips LED.
• Pixel Plus HD. Ostrý obraz bez ohledu na zdroj.

24PHS5537

Zapojte a pusťte. Z jakéhokoli zdroje.
• Možnost připojit vše, co máte rádi.
• 2x port HDMI. 1x port USB.
• VGA. Připojte se k retro herním konzolím nebo starším počítačům.
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Televizor LED

60 cm (24") Televizor LED, Pixel Plus HD

Přednosti
Design
Minimalistický rámeček se stojánkem. Tenké
nožky.
Televizor LED
Do všeho, co sledujete na televizoru Philips
Full LED, se zamilujete. Technologie Pixel Plus
HD optimalizuje kvalitu obrazu tak, abyste si
vychutnali ostrý obraz, plné barvy a plynulé
pohyby. Užijte si při každém sledování ten
nejlepší zážitek.

Univerzální možnosti připojení

Zapojte hardwarový klíč do jednoho z portů
HDMI a užijte si funkce Smart TV od svých

oblíbených poskytovatelů streamovacích
služeb. Prostřednictvím portu USB můžete
přehrávat hudbu přímo z jednotky USB
a pomocí portu VGA můžete dokonce připojit
retro herní konzoli nebo starý počítač.
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60 cm (24") Televizor LED, Pixel Plus HD

Specifikace
Obraz/displej

•
•
•
•
•
•

Displej: Televizor LED HD
Úhlopříčka obrazovky (metrická): 60 cm
Rozlišení panelu: 1366 x 768p
Nativní obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, Micro Dimming

Podporovaná rozlišení

• Vstupy z počítače: až 1366 x 768 při 60 Hz
• Video vstupy: až 1366 x 768 p

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Digitální příjem: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
Přehrávání videa: PAL, SECAM
Podpora HEVC

Spotřeba

• Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3
W
• Funkce úspory energie: Automatický vypínač,
Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)

Zvuk

• Výstupní výkon (RMS): 6 W
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound,
Regulace basů, Automatické vyrovnávání hlasitosti,
Dolby Bass Enhancement
• Konfigurace reproduktorů: 2 x 3W
širokopásmový reproduktor

Možnosti připojení

• Počet připojení HDMI: 2
• Počet portů USB: 1
• Další připojení: Rozhraní Common Interface Plus
(CI+), Digitální audiovýstup (optický), Výstup pro
sluchátka, Servisní konektor, Konektor typu F,
Vstup zvuku (VGA/DVI)
• EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového
ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní
režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho
tlačítka
• HDMI ARC: Ano, na HDMI1

Interakce s uživatelem

• Program: Pozastavení televizního vysílání
• Elektronický programový průvodce (EPG)*: 8denní
elektronický programový průvodce

Multimediální aplikace

• Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC
• Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB,
.TXT, .ASS
• Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV,
WMA (v2 až v9.2)
• Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Design

• Barvy televizoru: Lesklý bílý rámeček
• Konstrukce stojanu: Bílé kulaté nožičky

Rozměry

• Rozměry krabice (Š x V x H):
710,0 x 425,0 x 132,0 mm
• Rozměry sady (Š x V x H):
551,5 x 333,1 x 82,0 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H):
551,5 x 356,6 x 148,0 mm
• Rozměry stojanu (Š x V x H):
445,5 x 23,5 x 148,0 mm
• Hmotnost výrobku: 3,0 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3.1 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,8 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 75 x 75 mm

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x
baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod
k rychlému použití, Brožura s právními a
bezpečnostními informacemi, Stojan na nábytek

Energetická karta EU

• Registrační čísla EPREL: 1133971
• Energetická třída SDR: E
• Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR:
17 kwh/1000 h
• Pohotovostní režim sítě: <2,0 W
• Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto:
není k dispozici W
• Použitá technologie panelu: LED LCD
•
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* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho
zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a
poskytovatelích služeb.
* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné.
Další informace získáte od operátora.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

