
 

 

Philips 6500 series
Slank Full HD LED-TV 
drevet av Android™ med 
2-sidig Ambilight og Pixel 
Precise HD

80 cm (32")
Full HD LED-TV
Dual Core; 8 GB og utvidbar
DVB-T/T2/C

32PFT6500
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lank Full HD LED-TV drevet av Android
ed tosidig Ambilight
r enn bare et lekkert utseende: FHD-TV i 6500-serien som er drevet av Android. Vi 
rter med Pixel Precise HD Engine for fantastiske bilder, og legger deretter til Ambilight, 
derne design og ekte materialer for å ta seeropplevelsen til et nytt nivå.

Vakkert fokus på detaljer
• Moderne design passer til dagens interiør
• Vinklet midtstativ som spiller på geometri
• Ambilight vil endre måten du ser TV på for alltid

Opptatt av bildekvalitet
• Natural Motion for jevne og skarpe bilder i bevegelse
• Micro Dimming Pro for utrolig kontrast
• Pixel Precise HD Engine: Oppdag en levende bildekvalitet

TV-en kan gjøre alt med Android
• Dual Core-prosessor og Android OS for sterk ytelse
• Android: for en raskere, bedre og mer personlig TV-opplevelse
• Tastatur-fjernkontrollen gjør det enkelt å sende meldinger



 Vinklet midtstativ
Vi valgte en sofistikert høyglanset overflate i 
sølv på det vinklede midtstativet, og la til en 
svært slank, vinklet hals for å skape en TV-
design som passer rett inn i moderne interiør.

Moderne design
Design med et moderne utseende for å stå i stil 
med innredningen din. Fordi TV-en skal se like 
vakker ut når den er slått av som den er når 
den er slått på.

Tosidig Ambilight
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et 
hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm 
og innbydende også? Philips' unike Ambilight-
teknologi gjør skjermen mye bredere – og 
seeropplevelsen mer oppslukende – ved å 
utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-
skjermen på veggen rundt. Farge, liv og 
spenning går utover skjermen og inn i stuen og 
bringer med seg en mer spennende, intens og 
altoppslukende seeropplevelse.

Natural Motion
Du elsker filmer, men krever det beste bildet 
som er tilgjengelig. Natural Motion er en 
teknologi for bevegelsesforbedring som fjerner 
flimmer og gir et jevnt bevegelig bilde. Filmer 
spilles inn i en begrenset bildehastighet på 
24 rammer per sekund, noe som resulterer i 
flimmer. Natural Motion fordobler antallet 
rammer til 50 bevegelsesendringer per sekund. 
Dette fjerner flimmer, slik at bildet blir jevnt og 
skarpere.

Micro Dimming Pro
Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten 
på TV-en basert på lysforholdet i rommet. En 
lyssensor og spesialprogramvare analyserer 
bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får 
utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en 
svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt 
som dag.

Pixel Precise HD
Pixel Precise HD optimaliserer bildekvaliteten 
for å gi jevne og skarpe bilder i bevegelse med 
vakre kontraster, detaljer og dybde. Du får 
mørkere svarte og lysere hvite farger. Levende, 

strålende farger og naturlige hudtoner. Det er 
akkurat som å være der.

Dual Core + Android
Med Android på TV-en kan du navigere, starte 
apper og spille av videoer på en måte som er 
svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom. 
Android-roboten frigjør effekten fra Dual 
Core-prosessoren, slik at ting skjer raskt og 
enkelt.

Android
Med Android på Smart TV-en får du en rask 
prosessor og et brukervennlig grensesnitt. Du 
kan åpne uendelige mye innhold fra Google 
Play™ og Netflix i nettleseren, i tillegg til mye 
annet. Du får en brukervennlig meny med 
direktekoblinger til favorittene dine.

Fjernkontroll med tastatur
Ta kontroll. Vår helt intuitive fjernkontroll har 
alle de vanlige funksjonene som pilknapper, 
volumkontroll og knapper for direktevalg. 
Vend fjernkontrollen, så har du et fullstendig 
tastatur, slik at du når som helst enkelt kan 
skrive inn tekst.
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Høydepunkter
Slank Full HD LED-TV drevet av Android™
80 cm (32") Full HD LED-TV, Dual Core; 8 GB og utvidbar, DVB-T/T2/C



Automatisk volumutjevning, Smart Sound, Triple • Energimerkeklasse: A+
Ambilight
• Ambilight-versjon: Tosidig
• Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på 

veggen, Lounge-modus, Spillmodus, Ambilight+hue

Bilde/skjerm
• Skjerm: LED Full HD
• Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 80 cm 
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 350 cd/m²
• Bildeforbedring: Natural Motion, 500 Hz Perfect 

Motion Rate, Pixel Precise HD, Micro Dimming 
Pro

Android
• operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
• Forhåndsinstallerte apper: Filmer på Google Play*, 

Musikk på Google Play*, Google-søk, Talesøk, 
YouTube, Netflix*

• Minnestørrelse: 8 GB, kan utvides via USB-lagring

Smart TV-funksjoner
• Brukersamhandling: MultiRoom-klient og -server, 

SimplyShare, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
• Interaktiv TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-opptak*
• SmartTV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpen 

nettleser, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser 
for nettverksinstallering, 
Innstillingsassistentveiviser

• Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, 
Brukerhåndbok på skjermen

• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 
fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

• Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll 
skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, 
strekk ut

• Philips TV-fjernkontroll-app*: Apper, Kanaler, 
Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

• Fjernkontroll: med tastatur

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Surround

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• Antall USB-kontakter: 3
• Trådløse tilkoblinger: Dual band, Direkte Wi-Fi, 

Wi-Fi 11n 2 x 2 integrert
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Audio-inngang 
(DVI), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling, 
Satellitt-kontakt

• HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, 

Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks 
avspilling

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC

• Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, 
.ASS

• Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

• Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS, BMS, MPO

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger på alle HDMI: opptil FHD 

1920 x 1080@60 Hz, @60 Hz
• Videoinnganger på alle HDMI: opptil FHD 

1920 x 1080p, ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: DVB-T/T2/C
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programguide*: 8-dagers elektronisk 

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Drift
• Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• EUs energimerke for strøm: 31 W
• Årlig energiforbruk: 45 kWh
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)

Mål
• Eskemål (B x H x D): 940 x 610 x 131 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

727 x 425 x 64 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

727 x 486 x 198 millimeter
• Produktvekt: 5,3 kg
• Produktvekt (+stativ): 6,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 8,1 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 

Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, 
Brosjyre om regelverk og sikkerhet

•
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Spesifikasjoner
Slank Full HD LED-TV drevet av Android™
80 cm (32") Full HD LED-TV, Dual Core; 8 GB og utvidbar, DVB-T/T2/C

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke 
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks 
år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du gå til din lokale Google Play Store.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-
operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. 
Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. 
Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
* Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper 

og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
produktsiden for Google Cast.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer 
etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og 
operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/
smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 
kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 
eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i 
dokumentasjonen for enheten.

http://www.philips.com

