
 

 

Philips 6500 series
Full HD Slim LED TV, 
Android™-os, 3-oldalas 
Ambilight és Perfect Pixel 
HD rendszerrel

102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/C/S/S2
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ndroid rendszerű Full HD Slim LED TV
oldalas Ambilight rendszerrel

6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Perfect Pixel HD 

gine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a 

dern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.

Elképesztő részletgazdagság
• A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseihez
• A centrális szögletes állvány játszik a geometriával
• Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Elkötelezettség a képminőség mellett
• Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért
• Micro Dimming Pro a hihetetlen kontraszt érdekében
• Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk

Az Androidos TV mindenre készen áll
• Dual Core (kétmagos) jelfeldolgozás és Android operációs rendszer a nagy teljesítményért
• Android: a gyorsabb, gazdagabb és személyesebb TV élményért
• A billentyűzetes távvezérlő könnyűvé teszi a szövegbevitelt



 Centrális szögletes állvány
A centrális szögletes állványunk alapjaként egy 
kifinomult magasfényű ezüstös kivitelt 
választottunk, majd ezt követően párosítottuk 
egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV 
kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen 
otthon hangulatához.

Modern kortárs formatervezés
A modern kivitel jól illeszkedik a 
berendezéshez. A TV-nek épp olyan 
tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, 
mint amikor be van kapcsolva.

3-oldalas Ambilight
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy 
ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó 
TV-készüléket is otthonába? A Philips 
egyedülálló Ambilight technológiája a TV-
képernyő három oldaláról extra széles 
ragyogást vetít a környező falra, kiszélesítve a 
képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt 
nyújtva. A színek, a vibrálás és az izgalom 
túllépnek a képernyőn, betöltik a nappalit, 
átlagon felüli vizuális élményt nyújtva az Ön 
számára.

Perfect Natural Motion
Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb 
képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító 
technológiánk, a Perfect Natural Motion 
megszünteti az akadozást, valamint a lehető 
legegyenletesebb mozgóképeket biztosít. A 
filmek másodpercenként 24 képkockás 
sebességgel vannak rögzítve. A PNF 
segítségével másodpercenként 100 
mozgásfázisra négyszereződik a képkockaszám. 
Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, 
borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.

Micro Dimming Pro
A Micro Dimming Pro a környezete 
fényviszonyai alapján optimalizálja a 
kontrasztot a TV-n. Egy fényérzékelő és egy 
speciális szoftver 6400 különböző zónában 
elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó 
kontrasztot, valamint kiváló minőségű, 
valósághű képet élvezhet éjjel-nappal.

Perfect Pixel HD
Díjnyertes technológiánk örökségére építve 
egy következő, teljesen új szintre emeltük a 
HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD 
rendszer borotvaéles, folyamatos képeket 
biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, 
természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól 

a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, 
minden részlet joggal kápráztatja el.

Dual Core + Android
Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és 
szórakoztató Androidos TV-n kedvére 
navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat 
játszhat le. Az Android robot felszabadítja a 
Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan 
és egyszerűen kezelhesse készülékét.

Androidos
Az Android Smart TV-jének köszönhetően egy 
gyors processzor és egy felhasználóbarát 
kezelőfelület kombinációját élvezheti. Az Ön 
indítópultja a végtelen tartalmak irányába, a 
Google Play™ és Netflix szolgáltatástól egy 
internetes böngészőig... és még sok minden 
másig. Egyszerűen navigálható menü közvetlen 
hivatkozásokkal kedvenceire.

Távvezérlő billentyűzettel
Vegye át az irányítást. Teljesen intuitív 
távvezérlőnkön megtalálja a szokásos 
funkciókat, például a kurzorgombokat, a 
hangerő-szabályzást és a gyorsgombokat. A 
távvezérlőt csak át kell fordítania, és máris egy 
teljes billentyűzeten gépelhet be szövegeket, 
bármilyen helyzetben.
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Fénypontok
Android™ rendszerű Full HD Slim LED TV
102 cm-es (40"-es) Full HD LED TV, Dual Core; 8 GB, bővíthető, DVB-T/C/S/S2



• Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, • Teletext: 1000 oldalas Hypertext
Ambilight
• Ambilight változat: 3-oldalas
• Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez 

alkalmazkodó, Lounge üzemmód, Játék üzemmód, 
Ambilight+hue

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 40 hüvelyk / 102 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• 3D: Aktív 3D, Játék teljes képernyőn 2 

résztvevővel*, 2D - 3D átalakítás, Automatikus 3D 
felismerés

• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 350 cd/m²
• Pixel rendszer: Perfect Pixel HD
• Képjavítás: Perfect Natural Motion, 800 Hz-es 

Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Super 
Resolution

Androidos
• OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
• Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play 

Movies*, Google Play Music*, Google keresés, 
Hangalapú keresés, YouTube, Netflix*

• Memóriaméret: 8 GB-os, USB tárolóeszközzel 
bővíthető

Smart TV funkciók
• Felhasználói interakció: MultiRoom kliens és 

kiszolgáló, SimplyShare, Wi-Fi Miracast 
tanúsítványú*

• Interaktív TV: HbbTV
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• SmartTV alkalmazások*: Internetes videotékák, 

Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti 
TV, Youtube

• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 
automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató 
varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások 
asszisztens varázsló

• Egyszerű használat: One-stop intelligens 
menügomb, Képernyőn látható felhasználói 
útmutató

• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-
frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás - 
Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális 
- Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás

Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti 
videó

• Távvezérlő: billentyűzettel

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Smart 
Sound, Hármas Surround

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 4
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 3
• Vezeték nélküli csatlakozások: Kétsávos, Wi-Fi 

Direct, Beépített Wi-Fi 11n 2x2
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, 
Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, 
Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó

• HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, 
Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: 

AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC

• Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, 
WMA (2 - 9.2 verzió), WMA-PRO (v9 és v10)

• Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS, BMS, MPO

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 

FHD 1920×1080, 60 Hz-en, 60 Hz-en
• Videobemenetek az összes HDMI-n: max. FHD 

1920×1080p,, 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/C/S/S2
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet
• Jelerősség kijelzése
Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 39 W
• Éves energiafogyasztás: 57 kWh
• Energiacímke-osztály: A+
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása 
(rádióhoz)

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1151 x 702 x 131 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 918 x 532 x 64 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

918 x 594 x 222 mm
• Termék tömege: 8,8 kg
• Termék tömege (+állvány): 11,5 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 13,4 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 200 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, 

Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe 
helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

• Opcionális tartozékok: Aktív PTA509 szemüveg, 
PTA529 3D szemüveg

•
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Műszaki adatok
Android™ rendszerű Full HD Slim LED TV
102 cm-es (40"-es) Full HD LED TV, Dual Core; 8 GB, bővíthető, DVB-T/C/S/S2

* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 
fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További 
részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 

digitális televíziós műsorszórás vételére.
* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól 

és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast 
termékoldalt.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-
típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek 
és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként 
változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, 
hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). 
Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások 
vonatkozhatnak.

* A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy 
későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza 
készüléke dokumentációját.

http://www.philips.com

