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Európske predstavenie
nových produktov
Philips
Ako jediné slovenské médium sme mali možnosť zúčastniť sa na prehliadke
noviniek spoločnosti Philips v španielskej Marbelle, bolo ich skutočne dosť,
pozrite sa s nami na tie najvýznamnejšie.
V atraktívnom prostredí známeho španielskeho letoviska rozložila spoločnosť Philips svoj „hlavný stan“
naplnený novinkami pripravenými na uvedenie na trh v
prvej polovici tohto roka, aby ich predstavila vybraným
novinárom a obchodným partnerom.
Hovoriť o šírke produktového portfólia Philipsu je zbytočné, ťažko nájsť elektrický spotrebič, zariadenie spotrebnej elektroniky, ktoré by tento gigant nemal v ponuke. Poďme sa však pozrieť na prezentované novinky.

Lepšie HDTV

To, že trendom sú ploché TV s podporou HD rozlíšenia
je známa vec, ostatne Philips začal produkciu HDTV v
roku 2005 a tradícia plochých TV siaha do roku 1996,
teda do čias nástupu plazmových a LCD technológií.
V porovnaní s množstvom značiek hovorí v prospech
Philipsu tradícia a skúsenosti. Práve na základe nich
v roku 2004 integroval Philips do vybraných modelov
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technológiu Ambilight. Tá si postupne získala priazeň
zákazníkov, veď za dva roky stihol Philips vyrobiť milión plochých TV s touto funkciou! Oslávil to špeciálnym
modelom vykladaným kryštálmi Swarovski.
Pýtate sa, čo je Ambilight? Technológia, ktorá umocňuje vizuálny zážitok diváka, ktorá je založená na vytváraní špeciálnych svetelných efektov prostredníctvom
doplnkových zdrojov svetla umiestnených v okrajoch
TV. Spolu s touto technológiou bola uvedená aj technológia vylepšenia obrazu Pixelplus 2. V priebehu ďalších rokov Philips spomínané technológie vylepšoval a
upravoval, aby ponúkol spotrebiteľom čo najvyšší vizuálny zážitok. V tomto trende pokračuje aj v roku 2007.
Vo všetkých nových modeloch tohtoročnej kolekcie plochých televízorov uvádza Philips v prípade technológie
Ambilight prechod na podsvietenie prostredníctvom
LED diód, ktoré v porovnaní s doposiaľ využívaným
podsvietením CCFL poskytuje bohatšiu farebnosť a
znižuje spotrebu elektrickej energie.
Ďalšou novinkou je predstavenie
technológie AmbiSound, ktorá
podobne ako Ambilight
má zvýšiť zvukový
vnem diváka – poslucháča.
Poslednou, ale z
technologického
pohľadu
najvýznamnejšou
novinkou tohtoročného modelového radu plochých
televízorov Philips je integrácia
Perfect Pixel HD Engine. Ide o
nové obvodové riešenie spracovania obrazu od jeho vstupu až po zobrazenie. Nové obvody boli navrhnuté
tak, aby v prípade zobrazovania signálu
z HD zdrojov udržali kvalitu počas celého spracovania v TV prijímači na najvyššej úrovni. V prípade
zobrazovania zdrojov SD signálu (klasická TV, DVD, videokazeta) nové obvody umožňujú výrazné zvýšenie
kvality obrazu prostredníctvom interpolácie (zvýšenie
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jeho rozlíšenia) a vkladania „doplnkových“ obrázkov
tak, aby bol dosiahnutý plynulý pohyb pri zobrazovaní rýchlych dejov. Philips tiež vďaka tejto technológii
zvyšuje kvalitu zobrazenia v oblasti farebnej hĺbky,
zobrazovania prechodových hrán (tenké čiary, prechody medzi tmavými a svetlými časťami obrazu). Philips
do tejto technológie zapracoval aj dynamické riadenie
kontrastu, ktoré je založené na analýze obrazu a riadení jasu podsvietenia. Princíp činnosti by sa dal prirovnať k dynamickému riadeniu histogramu v závislosti
od aktuálne zobrazovaného obsahu (zdôrazňovanie v
tmavých častiach obrazu a svetlé v svetlých častiach
obrazu). Perfect Pixel HD Engine pracuje so 100 Hz
zobrazovacím systémom, ktorého kombináciou s 3 ms
odozvou zvyšuje kvalitu zobrazenia rýchle sa pohybujúcich objektov.
V novom produktovom rade sa okrem spomínaných
technológií odzrkadľuje aj postupný prechod používateľov k vyšším uhlopriečkam, ktorý v prípade Philipsu
reprezentuje na máj pripravované uvedenie prvého
LCD TV s uhlopriečkou 47”
. Za zmienku stojí aj fakt, že viaceré modely budú disponovať trojicou HDMI vstupov.

Lepší zvuk

V oblasti zvuku sme nové produkty Philipsu mohli vidieť hneď v rámci dvoch prezentácií. Jedna bola venovaná implementácii vyššie zmienenej technológie AmbiSound do domácich kín. Aktuálne novinky v portfóliu
systémov domáceho kina Philipsu sú podporou tejto
technológie vybavené.
Najväčšiu pozornosť pútal systém domáceho kina Cineos HTS8100, ktorý je vlastne monolitom. V jednom
komponente, prispôsobenom ako doplnok plochého
TV s veľkou uhlopriečkou, sa skrýva kompletný zvuko-
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tuálne sú v ponuke ako modely
pre Skype, tak aj pre Windows
Messenger. Okrem obvyklého
riešenia, kedy sa VoIP pripája
k PC prostredníctvom USB, sú
pripravené aj „bezdrôtové“ modely komunikujúce prostredníctvom DECT. Úplnou novinkou
je model pre Skype – VoIP841,
ktorý nevyžaduje pripojenie k
PC.

vý systém a DVD prehrávač. Jediným externým komponentom je subwoofer, ktorý si v interiéri poľahky zmýlite
s konferenčným stolíkom. Napriek subtílnosti systému
bol ním produkovaný priestorový zvuk doslova neuveriteľný. Už sa tešíme na recenziu! Záujemcovia však musia rátať s vyššou cenou. V ponuke Philipsu sa, samozrejme, objavia aj Blu-ray prehrávače a na nich založené
systémy domáceho kina.
Nové modely má Philips pripravené aj v oblasti mikrosystémov, a to či už klasických alebo s integrovaným
DVD.
V oblasti zvuku ponúka Philips už dávnejšie aj systém
pre jeho bezdrôtovú distribúciu v rámci domácnosti.
Áno, mám na mysli rad produktov Streamium, ktoré si už
odniesli aj naše redakčné ocenenie. Na tento rok Philips
pripravil nový modelový rad, ktorý tvorí centrála WAC
7000, satelity WAS 7000 a prenosné satelity WAK 3300.
Nová centrála dostala do vienka možnosť integrovať do
systému až štyri satelity, pevný disk s kapacitou 80 GB,
diaľkový ovládač s priestrannejším displejom, USB slot
a dokovaciu stanicu pre prehrávače iPod a GoGear.
Satelity WAS 7000 majú v porovnaní s predchodcami
pridaný USB port. Úplnou novinkou je prenosný satelit
WAK 3300, ktorý je vhodný na
použitie v kúpeľni, garáži
či spálni. Okrem iného
má integrovaný budík.

Lepšie ovládanie

Koľko máte doma diaľkových ovládačov? Nie,
nemenujte, isto ich bude
viac ako dosť. Philips ponúka používateľom, ktorí chcú
tento stav zmeniť, zaujímavé
riešenie v podobe radu ovládačov Prestigio. Ide o univerzálne
diaľkové ovládače s exkluzívnym vyhotovením, najviac však
isto zaujmú univerzálnosťou.
Aktuálnou vlajkovou loďou je
model SRU9600, ktorý umožňuje ovládanie až ôsmych zariadení. K jednoduchosti
ovládania prispieva nasadenie dotykového LCD displeja, ktorý pri prepínaní režimu ovládača mení svoj obsah
a tak ponúka používateľovi ovládacie prvky potrebné
pre ním vybrané zariadenie. Ešte ďalej z pohľadu množstva ovládaných zariadení ide model SRU8015, ktorým
môžete „ovládnuť“ až 15 zariadení.

Doslova lahôdkou
aspoň pre časť používateľov sa v ponuke diaľkových ovládačov môže stať
model vybavený LCD a dokovacou stanicou pre iPod!
Philips sa tiež plánuje presadiť aj ako dodávateľ diaľkových ovládačov pre osobné počítače s funkciami Windows Media Center Edition, teda teoreticky vlastne pre
všetky počítače vybavené MS Windows Vista. Napadlo
vás, že by to mohol byť zaujímavý segment trhu? Philips
ponúkne na úvod dva modely SRM7500 a SRM5100.

Prenosné audio a video

MP3 prehrávače a na flash pamätiach založené prehrávače videa sú
hitom, akým bol
v odvetví spotrebnej elektroniky snáď iba
legendárny
Walkman. Niet
sa teda čo čudovať, že v ponuke
Philipsu si každý používateľ nájde ten svoj prehrávač.
Počínajúc lacnými MP3 prehrávačmi a končiac modelmi, ktoré majú ambíciu atakovať ikonu tohto odvetvia
– iPod, napríklad GoGear SA9345.
Bohatú škálu produktov ponúka Philips aj v oblasti
prenosných DVD prehrávačov, nájdete tu varianty pre
použitie v aute či lietadle, ale aj modely, ktoré pokojne
využijete aj v domácnosti. Osobne ma najviac zaujal slimový model so štrbinovou mechanikou, integrovaným
DVB-T tunerom a stojančekom PET835.

Zaujímavý je prírastok dvoch prenosných DVD prehrávačov (DCP750 a DCP850), ktoré okrem prehrávania
videa a audia z DVD a pamäťových kariet SD disponujú
aj dokovacou stanicou pre iPod!

Telefóny

V našich končinách síce Philips ako výrobca telefónov
nie je príliš známy, sú však krajiny, kde je to inak. Okrem
klasických telefónov pre pevnú linku a ich DECT variantov rozšíril Philips ponuku aj o telefóny pre VoIP. Ak-
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Philips a PC

K tradičným baštám Philipsu v pécečkovom biznise, patrili monitory (tie už nevyrába), reproduktorové sústavy,
webkamery a množstvo drobností.
Medzi aktuálnymi novinkami stoja za zmienku produkty
podporujúce technológiu amBX a nové modely webkamier. Medzi webkamerami zaujme model SPC1300C,
ktorý vie v statickom režime snímky s rozlíšením 6 MPix,
pri snímaní videa je maximom 2 MPix rozlíšenie. Ak sa
uspokojíte so štandardným rozlíšením, môžete si vychutnať aj snímanie rýchlosťou 90 snímok za sekundu!
Navyše je k dispozícii aj 8× digitálny zoom (ide o fyzický
výrez zo snímaného obrazu), ale najmä funkcia sledovania pohybu tváre Face Tracking, vďaka ktorej ostanete
v obraze aj v prípade, že sa budete pred kamerou viac
hýbať.
Najvýznamnejšou novinkou je však nástup technológie
amBX. Zjednodušene povedané ide o presun technológie Ambilight do sveta počítačových periférií.
V podstate ide o komplex doplnkov ako sú reproduktory
s doplnkovými svetlami, samostatné doplnkové svetlá,
ventilátory na simuláciu prúdenia vzduchu, ktoré majú
zvýšiť emotívny prežitok pri hraní hier na počítačoch,
prípadne pri sledovaní multimediálneho obsahu.
Systém amBX však pracuje na odlišnom princípe ako
Ambilight. Kým systém využívaný v TV analyzuje obraz
a v závislosti od jeho farebnosti „podfarbuje“ doplnkové

svetlo, v prípade amBX ostáva táto práca na vývojároch
hier. amBX sa totiž skladá z hardvéru a softvérovej vrstvy
a práve ju treba do hier integrovať. Práve táto skutočnosť
sa na nástupe amBX na trh môže odraziť. Predstavitelia
Philipsu sú však v tomto smere oveľa optimistickejší.

Záver

Záplava noviniek od Philipsu bola na jeden deň poriadne veľké sústo. Na trh budú produkty prichádzať celý
prvý polrok a tak na podrobnejšie predstavenie tých
najzaujímavejších bude priestor v ďalších číslach DiGi
REVUE.
Náklady na cestu hradila spoločnosť Philips
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