
bjevte nové vizuální zážitky
O
s technologií Pixel Plus HD

Tento televizor Philips Cineos přináší novou úroveň kvality obrazu s technologií Pixel 

Plus a nabízí ostrý obrazu s vysokým rozlišením, hluboký prostorový dojem, skutečně 

přirozené detaily a zářivě živé barvy kdykoli a ze všech zdrojů s vysokým rozlišením.

Staňte se očitým svědkem
• Technologie obrazovky Real Flat přináší realističtější obraz
• Televizor s vysokým rozlišením pro formáty 480p, 576p, 720p, 1080i
• Technologie Pixel Plus pro lepší detaily, sytost a čistotu
• Technologie 100Hz Digital Scan poskytuje stabilnější obraz
• Systém Active Control se světelným senzorem vylepší kvalitu obrazu

Vynikající reprodukce zvuku
• Virtual Dolby Surround pro zvukový zážitek jako v kině

Navržen pro vaše pohodlí.
• Teletext se dvěma obrazovkami pro současné sledování TV a teletextu.
• nicm

Pro zlepšený výkon
• Rozhraní HDMI pro plně digitální připojení s vysokým rozlišením
• Vstup komponentního videa pro nejkvalitnější přehrávání a nahrávání
Philips Cineos
Televizor s technologií 
Pixel Plus

29"
Provedení Real Flat technologie 
100Hz Digital Scan
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Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3
• Úhlopříčka obrazovky: 29 palec / 72 cm
• Viditelná úhlopříčka obrazovky: 68 cm
• Typ obrazovky: Obrazovka RealFlat
• Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal 

Clear, Active Control + světelný senzor, 
Dynamická redukce šumu, Hřebenový filtr 3D, 
Nastavení ostrosti, Progressive Scan, Zastavení 
obrazu, Technologie Pixel Plus, Vyhlazené hrany, 
Funkce LTI, Funkce Scavem

• Vylepšení obrazovky: Antireflexní vrstva
• Zpracování obrazu: 100 Hz Digital Scan

Podporovaná rozlišení

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
• Hudební výkon: 20 W
• Vylepšení zvuku: Digitální zpracování zvuku, 

Grafický ekvalizér
• Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby 

Surround

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí
• Snadná instalace: Automatická instalace kanálu 

(ACI), Automatické ladění (ATS), Funkce 
Autostore, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, 
Standard Plug & Play, Řazení

• Snadné použití: Grafické uživatelské rozhraní, 
Automatická úprava hlasitosti (AVL), Ovládání 
funkce Smart Picture, Ovládání funkce Smart 
Sound, Zastavení obrazu

• Typ dálkového ovladače: RCTE05SLS05
• Dálkový ovladač: Televizory, Multifunkční

• Teletext: 1200stránkový teletext „Smart text“
• Vylepšení teletextu: Informace o programu, 4 

oblíbené stránky
• Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Funkce 4:3 

Expand, Komprese 16:9
• Hodiny: Časovač, Hodiny Smart Clock

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: Pásmo Hyperband, Kanál S, UHF, 

VHF
• Systém TV příjmu: SECAM L/L', SECAM D/K, 

SECAM B/G, PAL D/K, PAL B/G, PAL I
• Přehrávání videa: NTSC
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Počet kanálů předvoleb: 100

Možnosti připojení
• Počet konektorů Scart: 2
• Konektor Ext 1 Scart: RGB, Vstup/výstup 

kompozitního videa CVBS, Vstup/výstup audio
• Konektor Ext 2 Scart: Vstup S-video, Vstup/

výstup kompozitního videa CVBS, Vstup/výstup 
audio

• Konektor Ext 4: YPbPr, Vstup audio L/P
• Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI, Vstup audio L/

P
• Další připojení: Stereofonní výstup konstantní 

úrovně
• Boční: S-Video Y/C, Vstup kompoz. videa CVBS, 

Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: 110 W
• Příkon v pohotovostním režimu: <1 W
• Napájení ze sítě: Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 

10%

Rozměry
• Set dimensions (W x H x D): 

740 x 583 x 484 mm
• Hmotnost výrobku: 44 kg
• Hmotnost včetně balení: 50 kg
• Box dimensions (W x H x D): 

831 x 708 x 585 mm

• Video formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
1080i 50Hz, 60Hz
480p 60Hz
720p 50, 60 Hz
576p 50 Hz

•

•

Barva skříně: Dvoubarevný, černá a ledově 
stříbrná
29PT9521/12

Technické údaje

Televizor s technologií Pixel Plus
29" Provedení Real Flat technologie 100Hz Digital Scan
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brazovka RealFlat
lošší obrazovka nabízí větší úhel sledování, co nejlepší 
braz a minimalizuje odrazy. Zvláštní maska stínítka ze 
litiny niklové oceli udržuje jemnější zaostření a snižuje 
přesvětlení“ obvyklé u běžných obrazovek.

ro vysoké rozlišení
elevizor s vysokým rozlišením nabízí detailnější a 
střejší obraz než stávající televizory. Obraz se 
obrazuje tak realisticky a živě, že máte pocit, že 
ledujete život. Tento televizor je vybaven tak, aby 
řijímal televizní signál s vysokým rozlišením, jako je 
ysílání HDTV. Televizor také podporuje připojení 
drojů s vysokým rozlišením, například HDMI (HDCP), 
PbPr a DVI.

echnologie Pixel Plus
oto zařízení využívá schopnosti procesoru Pixel Plus ke 
výšení počtu řádků a obrazových bodů. Výsledkem je 
ak vždy ostrý obraz s neuvěřitelnou hloubkou a detaily 
 jakéhokoli zdroje.

00Hz Digital Scan
radiční televizor zobrazuje obraz snímáním 50krát za 
ekundu (frekvencí 50 Hz). Tuto frekvenci může lidské 
ko vnímat jako blikající obraz. Televizory s frekvencí 
00 Hz snímají obraz 100krát za sekundu, čímž toto 
likání eliminují. Funkce digitálního snímání u televizorů 
hilips zdvojnásobuje rychlost snímků za vteřinu a 
likání tak není pozorovatelné. Výsledkem je stabilnější 
braz poskytující úlevu vašim očím.

ctive Control + světelný senzor
ystém Active Control je jedinečný a inteligentní způsob 
ptimalizace kvality obrazu měřením a analyzováním 
říchozího signálu pro automatické úpravy nastavení 
vality obrazu. Využívá světelný senzor pro 
řizpůsobení obrazového jasu podmínkám osvětlení v 
ístnosti.

irtual Dolby Surround
irtual Dolby Surround je technologie zpracování zvuku 
ro dokonalejší prostorové zvukové efekty, které 
ytvářejí stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez 

přídavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtaženi 
do děje na televizní obrazovce.

Video a teletext na dvou obrazovkách
Video a teletext se dvěma obrazovkami umožňuje 
zobrazovat video a stránky teletextu ze stejného kanálu 
vedle sebe na obrazovce.

Teletext Smart text 1200 stránek
Teletext je běžně dostupný systém přenášený většinou 
vysílacích společností. 1200stránkový inteligentní text 
zaručuje rychlý přístup k informacím při změně stránek.

Rozhraní HDMI
Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální 
připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací 
konverze do analogového signálu dosahuje perfektního 
přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně 
blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně 
zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového 
zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se 
zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a 
ochranu proti kopírování HDCP.

Vstup komponentního videa (YPbPr)
Komponentní video představuje nejkvalitnější standard 
propojení analogových videosignálů. Má vyšší ostrost 
než standard S-video a kompozitní video. DVD 
rekordéry Philips umožňují nahrávat přímo ze zdrojů 
komponentního videa (např. YPbPr), například ze 
satelitního přijímače.
29PT9521/12

výraznění výrobku
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