
 

 

Philips 6000 series
Full HD ултратънък LED 
телевизор с 2-странен 
Ambilight и Perfect Pixel 
HD

102 см (40")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C/S/S2

40PFK6300
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 двустранен Ambilight
ll HD телевизорът от серия 6300 с Perfect Pixel HD осигурява плавна работа и отчетливо, 
но качество на картината за наситени, реалистични изображения. Истинските материали, 
ните линии и уникалните функции като Ambilight го правят дори по-красив.

Само Ambilight извисява зрителското ви изживяване
• Ambilight променя завинаги начина ви на гледане на телевизия

Красив акцент върху детайлите
• Модерният дизайн допълва съвременния интериор
• Наклонената централна стойка е игра на геометрията

Вижте всички вълнуващи моменти
• Perfect Natural Motion за плавни, изключително резки движещи се изображения
• Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
• Супер резолюцията създава по-добра картина – зона по зона
• Perfect Pixel HD – нашата удостоена с награди система за подобряване качеството на 
картината



 Наклонена централна стойка
Избрахме изтънчено, силно гланцирано 
сребристо покритие за основа на 
наклонената централна стойка и след това 
го обединихме с изключително фино 
наклонено рамо, за да създадем 
конструкция на телевизор, която се вписва 
красиво във всеки модерен интериор.

Модерен и съвременен дизайн
Проектиран със съвременен вид, за да се 
впише в интериора ви. Защото телевизорът 
ви трябва да изглежда еднакво красиво 
включен и изключен.

Двустранен Ambilight
Създали сте дом, който не е просто къща, 
така че защо да не изберете телевизор, 
който също е топъл и уютен? Уникалната 
технология Ambilight от Philips прави екрана 
ви много по-широк, а зрителското ви 
изживяване по-завладяващо, като 
прожектира особено широко сияние от 
двете страни на телевизионния ви екран 
върху стената зад него. Цветовете, 
наситеността и вълнението се пренасят 
отвъд екрана и влизат във всекидневната ви, 
внасяйки по-вълнуващо, наситено и 
завладяващо зрителско изживяване.

Perfect Natural Motion
Вие обичате филмите, но искате възможно 
най-добрата картина. Perfect Natural Motion 
е нашата удостоена с награди технология за 
подобряване на движението, която 
отстранява насичането, като ви осигурява 
съвършеното плавно изображение. 
Филмите се записват с кадрова честота от 
24 кадъра в секунда. PNM увеличава 

четирикратно броя кадри до 100 промени в 
движението в секунда. Това премахва 
насичането, за да се наслаждавате на плавно 
движение с изключителна яснота.

Micro Dimming
Благодарение на специалния ни софтуер, 
който анализира картината в 6400 различни 
зони и я регулира, ще се наслаждавате на 
невероятен контраст и качество на 
картината за наистина реалистично 
изживяване.

Супер резолюция
Супер резолюцията подобрява 
отчетливостта и детайлите на цялото 
изображение – зона по зона. Освен 
авангардните подобрения за цялата ви 
картина се осъществява и допълнителен 
анализ на локалните детайли и цветове. 
Крайният резултат е наситена, естествена и 
реалистична картина.

Perfect Pixel HD
Надграждайки върху удостоеното с награди 
наследство, издигнахме качеството на 
картината с висока детайлност до изцяло 
ново ниво. Philips Perfect Pixel HD Engine 
създава изключително отчетливо и плавно 
изображение. От по-богати и наситени 
цветове с естествени тонове на кожата до 
по-дълбоки черни тонове и по-светли бели, 
всеки детайл е наслаждение за очите ви.

Двустранен Ambilight
Ambilight променя завинаги начина ви 
на гледане на телевизия
Създали сте дом, който не е просто 
къща, така че защо да не изберете 
телевизор, който също е топъл и 
уютен? Уникалната технология 
Ambilight от Philips прави екрана ви 
много по-широк, а зрителското ви 
изживяване по-завладяващо, като 
прожектира особено широко сияние 
от двете страни на телевизионния ви 
екран върху стената зад него. 
Цветовете, наситеността и вълнението 
се пренасят отвъд екрана и влизат във 
всекидневната ви, внасяйки по-
вълнуващо, наситено и завладяващо 
зрителско изживяване.

Full HD светодиоден телевизор
Full HD LED телевизор – превъзходен 
светодиоден образ с невероятен 
контраст
Качеството на картината има значение. 
Обикновените HD телевизори 
представят добро качество, но вие 
очаквате повече. Представете си 
отчетлив детайл, съчетан с висока 
яркост, невероятен контраст и 
реалистични цветове за картина, която 
изглежда като истинска.
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Акценти
Full HD Ултратънък LED телевизор
102 см (40") Full HD светодиоден телевизор, DVB-T/C/S/S2



Ambilight
• Версия на Ambilight: Двустранен
• Функции на Ambilight: Режим на игра, 
Приспособяване към цвета на стената, Режим 
"фоайе"

Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 40 инч / 102 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 350 cd/m²
• Pixel engine: Perfect Pixel HD
• Подобрение на картината: Perfect Natural 

Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro 
Dimming, Супер резолюция

Интелигентно взаимодействие
• Програма: Pause TV, Запис на USB*
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Съветник за авт. надстройка на фърмуера, 
Фърмуер, надстройван през USB

• Настройки на формата на екрана: Автоматично 
мащабиране, Superzoom, Разтегл. екран 
филм.16:9, Немащабиран, 4:3, Широк екран

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear 

Sound, Автоматично изравняване звук, 
Регулиране на басите, Интелигентен звук

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 2
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой USB портове: 1
• Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс 

Plus (CI+), CI+1,3 сертифицирана, Цифров 
аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, 
Сервизен съединител

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

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• 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

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 

1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
• Телевизионен справочник на програмите*: 
Електронен справочник на програмите за 8 дни

• Индикатор за силата на сигнала
• Телетекст: 1000 страници Hypertext

Захранване
• Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 

50/60 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 46 W
• Консумация на енергия годишно: 67 kWh
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Консумирана мощност в режим изключено: < 
0,3 W

• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, 
Изключване на образа (за радио)

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

1031 x 712 x 131 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

911 x 528 x 48 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

911 x 592 x 242 мм
• Тегло на изделието: 9 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 12 кг
• Тегло вкл. опаковката: 13,5 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 200 x 200 
мм

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

•
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Спецификации
Full HD Ултратънък LED телевизор
102 см (40") Full HD светодиоден телевизор, DVB-T/C/S/S2

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* 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.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и 
записите може да са ограничени чрез защита на предаването 
срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени 
страни и канали.

http://www.philips.com

