
 

 

Philips 5500 series
LED телевизор

60 см (24")
LED телевизор
Pixel Plus HD
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елевизорът, който можете да вземете навсякъде

D телевизор
рсите компактен телевизор с голяма производителност? От офиса до кухнята и спалнята – 

зи привлекателен телевизор пасва навсякъде. Той е лек и лесен за преместване, докато ясната 

аситена картина гарантира, че ще извлечете най-доброто от всичко, което гледате.

Изглежда страхотно. Може да стои навсякъде.
• Минималистичен козметичен панел и стойка. Тънки крачета.
• Перфектен избор за по-малки пространства. Опакован за бъдещето.
• 24 инча, 32 инча и 43 инча

Поразителен цвят. Изненадваща дълбочина.
• Реалистично зрително изживяване. LED телевизор Philips.
• Pixel Plus HD. Резки изображения, независимо от източника.

Включете в захранването и пуснете. Без значение от източника.
• Връзки към всичко, което обичате.
• 2x HDMI порта. 1x USB порт.
• VGA. Свързване към ретро гейминг конзоли или стари компютри.



 Дизайн
Минималистичен козметичен панел и 
стойка. Тънки крачета.

LED телевизор
Наслаждавайте се на всичко, което гледате 
с този LED телевизор. Видеопроцесорът 
Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството 

на картината, за да осигури резки 
изображения, богати цветове и плавно 
движение. Получавате възможно най-
доброто изживяване при гледане всеки път.

Гъвкаво свързване
Включете тапа в един от HDMI портовете 
на телевизора и се насладете на функциите 

на смарт телевизора от любимите си 
доставчици на поточно предаване. Можете 
да използвате USB порта за 
възпроизвеждане на музика от USB 
устройство и дори можете да свържете 
ретро конзоли или стари компютри чрез 
VGA.
24PHS5507/12

Акценти
LED телевизор
60 см (24") LED телевизор, Pixel Plus HD



Картина/дисплей
• Дисплей: LED HD телевизор
• Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 

60 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Подобрение на картината: Pixel Plus HD, Micro 

Dimming
• Основна скорост на обновяване: 60 Hz

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1366 x 768 при 60 Hz
• Видео входове: до 1366 x 768p

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM
• HEVC поддръжка

Захранване
• Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 

V, 50/60 Hz
• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, ЕКО 
режим, Изключване на образа (за радио)

• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

Звук
• Изходна мощност (RMS): 6 W
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear 

Sound, Регулиране на басите, Автоматичен 
изравнител на нивото на звука, Подобрение на 
басите от Dolby

• Конфигурация на високоговорител: 2 x 3 W 
широколентов високоговорител

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 2
• Брой USB портове: 1
• Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), 
Цифров аудио изход (оптичен), Изход за 
слушалки, Сервизен съединител, Антена F-type, 
Аудио вход (VGA/DVI)

• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук, Готовност на системата, 

Изпълнение с едно докосване
• HDMI ARC: Да, на HDMI1

Взаимодействие с потребителя
• Програма: Pause TV
• Електронен справочник на програмите: 
Електронен справочник за програми за 8 дни

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
HEVC

• Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

• Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, 
MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)

• Формати за възпроизвеждане на изображения: 
JPEG, BMP, GIF, PNG

Дизайн
• Цветове на телевизора: Козметичен панел в 
матовочерно

• Дизайн на стойка: Заоблени крачета в 
матовочерно

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

798,0 x 520,0 x 133,0 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

551,5 x 333,1 x 82,0 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

551,5 x 356,6 x 148,0 мм
• Габарити на стойката (Ш x В x Д): 

445,5 x 23,5 x 148,0 мм
• Тегло на изделието: 3,0 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 3,1 кг
• Тегло с опаковката: 4,7 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 75 x 75 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, Захранващ 
кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за 
правни въпроси и безопасност, Настолна стойка

Енергиен етикет на ЕС
• EPREL регистрационни номера: 1133970
• Енергиен клас за SDR: E
• Потребление на енергия във включен режим за 

SDR: 17 Kwh/1000 ч
• Режим на готовност в мрежа: < 2,0 W
• Консумирана мощност в режим изключено: 
няма данни за W

• Използвана технология с панели: LED LCD
•
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* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

http://www.philips.com

