
 

 

Philips 6900 series
LED TV Full HD 
ultrasubţire cu Ambilight 
pe 2 laturi și Smart TV

102 cm (40")
Televizor LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2

40PFK6989
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u Ambilight pe 2 laturi
art TV LED seria 6900 de la Philips are o ramă extrem de îngustă, cu margine tăiată 

 diamantul, care te va cuceri. Dar, este mai mult decât atractiv: este complet echipat cu 
cţii precum Ambilight, 3D, Skype™ şi multe altele.

Iluminaţi-vă viaţa. Iubiţi-o. Trăiţi-o.
• Ambilight vă schimbă pentru totdeauna modul de vizionare la televizor

Un televizor care este mai mult decât inteligent, este minunat
• Ramă extrem de îngustă: definind experienţa vizionării
• Linii ultrasubţiri pentru un profil rafinat

Divertisment la superlativ
• Pixel Precise HD Engine: descoperiţi o calitate vie a imaginii
• Digital Natural Motion pentru imagini în mișcare line
• PMR 600Hz pentru imagini în mișcare fără cusur

Conectaţi, comunicaţi, înregistraţi și partajaţi
• Smart TV: o lume complet nouă pe care o puteţi explora
• Aplicaţia MyRemote: cea mai inteligentă metodă de a interacţiona cu televizorul dvs.
• Wi-Fi Miracast™—redaţi conţinutul smartphone-ului dvs. pe televizor
• Cloud TV și Cloud Explorer aduc lumi diferite împreună
• Multiroom TV—partajaţi programe TV în direct și înregistrări între televizoare



 Ambilight pe 2 laturi
Aţi creat un cămin care este mai mult decât o 
casă, de ce n-aţi alege un televizor care să fie 
cald și îmbietor? Tehnologia unică Ambilight de 
la Philips vă face ecranul mult mai larg - și 
experienţa de vizionare mult mai captivantă - 
proiectând un halo de lumină din cele două 
laturi ale ecranului televizorului pe peretele 
care-l înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante 
și emoţiile depășesc ecranul și aduc în 
sufrageria dvs. o experienţă de vizionare mai 
palpitantă, mai intensă și mai captivantă.

Ramă extrem de îngustă
Un design bun are o poveste. De exemplu, 
rama din faţă prelucrată cu atâta precizie din 
aluminiu șlefuit, cu margine din metal polizat 
care este atât de subţire și discretă încât 
creează un contur ascuţit ca de lamă al 
ecranului, optimizând experienţa dvs. de 
vizionare.

Pixel Precise HD
Philips Pixel Precise HD Engine aduce lumea la 
dvs. Experimentaţi programele dvs. favorite 
legate de natură și călătorii cu o claritate plină 
de viaţă. Fiind pline de culoare și contraste 
înalte datorită negrului mai intens și albului mai 
strălucitor, veţi explora noi frontiere fără să 
plecaţi de pe canapea.

Digital Natural Motion
Vă plac filmele de acţiune, evenimentele 
sportive și jocurile, dar acestea necesită cea 
mai bună imagine posibilă. Digital Natural 
Motion este o tehnologie Philips de 
îmbunătăţire a mișcării, premiată, care reduce 
trepidaţia, conferind o claritate excelentă și cea 
mai omogenă și fluidă imagine posibilă.

Perfect Motion Rate 600Hz
Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, 
evenimentele sportive antrenante sau filmele 
de acţiune. De aceea, acest televizor Philips 

dispune de Perfect Motion Rate de 600 Hz; 
astfel, vă veţi putea bucura de imagini în 
mișcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea crește 
din pricina ac?iunii, imaginea nu o să sufere 
trepidaţii.

Smart TV
Descoperă o experienţă mai inteligentă care se 
află dincolo de televizorul tradiţional. Închiriază 
și redă filme, clipuri video sau jocuri din 
magazinele video online. Vizionează programe 
de televiziune recuperate de pe canalele 
preferate și bucură-te de o selecţie din ce în ce 
mai bogată de aplicaţii online precum Youtube.

MyRemote*
Controlaţi-vă televizorul Philips direct de pe 
dispozitivul dvs. inteligent. Datorită aplicaţiei 
MyRemote este mai ușor ca niciodată să 
partajaţi conţinut de pe dispozitivul dvs. 
inteligent pe televizor (SimplyShare), să 
descărcaţi emisiuni TV digitale pe tableta dvs. 
(Wi-Fi Smart Screen) sau să fiţi mereu la curent 
cu noutăţile, graţie ghidului de programe TV, 
care vă permite să alegeţi emisiunile pe care 
doriţi să le urmăriţi.

Wi-Fi Miracast™*
Redaţi ceea ce vedeţi pe dispozitivul dvs. 
inteligent și partajaţi cu prietenii și familia pe 
televizor. De la fotografii la videoclipuri, jocuri 
și altele, redaţi orice cu o simplă comandă de 
pe smartphone-ul și tableta dvs. pe ecranul 
mare.

Cloud TV* și Explorer
„Pentru că sunteţi unici, credem că modul în 
care vizionaţi programele la televizor ar trebui 
să fie la fel. Cu selecţia în continuă creștere, 
Philips Cloud TV vă permite să alegeţi din sute 
de canale TV din întreaga lume. Cloud Eplorer 
facilitează partajarea cu prietenii de aproape 
sau de departe, permiţându-vă să accesaţi 

contul dvs. de Dropbox™ prin televizor, 
vizualizând astfel conţinutul pe ecranul mare.

Client și server Multiroom
Scăpa?i de transmisiile tradi?ionale. 
Funcţionând ca server, Philips Smart TV are 
puterea de a se conecta la alt televizor din 
aceeași reţea Wi-Fi. După conectare, puteţi 
partaja emisiuni TV difuzate și înregistrări de la 
acest televizor cu un televizor client, totul fără 
a desfășura cabluri noi sau a cheltui bani pe mai 
multe abonamente.

Ambilight pe 2 laturi
Ambilight vă schimbă pentru totdeauna 
modul de vizionare la televizor
Aţi creat un cămin care este mai mult 
decât o casă, de ce n-aţi alege un televizor 
care sa fie cald si îmbietor? Tehnologia 
unica Ambilight de la Philips vă face 
ecranul mult mai larg - și experienţa de 
vizionare mult mai captivantă - proiectând 
un halo de lumina din cele două laturi ale 
ecranului televizorului pe peretele care-l 
înconjoară. Culoarea, imaginile vibrante și 
emoţiile depășesc ecranul și aduc în 
sufrageria dvs. o experienţă de vizionare 
mai palpitantă, mai intensă și mai 
captivantă.

Smart TV
Smart TV: o lume complet nouă pe care o 
puteţi explora
Descoperiţi o experienţă mai inteligentă 
care se află dincolo de televizorul 
tradiţional. Închiriaţi și redaţi în flux filme, 
clipuri video sau jocuri din magazinele 
video online.Vizionaţi programe de 
televiziune recuperate de pe canalele dvs. 
preferate și bucuraţi-vă de o selecţie din 
ce în ce mai bogată de aplicaţii online cu 
Smart TV. Conectaţi-vă cu familia și 
prietenii cu Skype™, Facebook și Twitter.
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Repere
Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
102 cm (40") Televizor LED Full HD, Dual Core, DVB-T/C/S/S2



Ambilight
• Versiune Ambilight: cu 2 laturi
• Funcţii Ambilight: Culoare fixă cu vizualizare dublă, 

Dinamic, conectat la senzorul de lumină, Modul 
Lounge, asfinţit, Adaptare la culoarea peretelui, 3D

• Sistem de iluminare Ambilight: Ambilight + Hue 
integrat

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 40 inch / 102 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• 3D: 3D activ, Reglarea adâncimii 3D, Conversie 2D 

în 3D, Detectare automată 3D
• Raport lungime/lăţime: 4:3/16:9
• Luminozitate: 350 cd/m²
• Caracteristici superioare imagine: Micro Dimming 

Pro, Pixel Precise HD, Digital Natural Motion, 
Perfect Motion Rate 600Hz

Smart TV
• Televiziune interactiva: HbbTV
• Aplicaţii SmartTV*: Televizorul care recuperează, 

Netflix, Spotify, Aplicaţii online, Magazine video 
online, Deschideţi browser-ul de Internet, 
YouTube

• Social TV: Skype, Twitter
• Ghid de programe TV*: Ghid electronic de 

programe (8 zile)

Interacţiune inteligentă
• Interacţiune cu utilizatorul: SimplyShare, Client și 

server Multiroom, Cloud TV* și Cloud Explorer
• Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
• Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, 

Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare 
reţea, Expert de configurare a setărilor

• Ușurinţă în utilizare: Buton Home multifunctional, 
Manual de utilizare pe ecran

• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 
firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, 
Upgrade firmware online

• Indicator putere semnal
• Teletext: Hipertext - 1000 pagini
• Aplicaţia My Remote*: Control, Simply Share, Ghid 

TV, Wi-Fi Smart Screen
• Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la 

ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, Stretch

Procesor
• Tip procesor: Dual-Core

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20W
• Caracteristici audio: Smart Stereo, Ambi wOOx, 

Sunet natural
• Caracteristici superioare sunet: Incredible 

Surround, Sunet clar, Echilibrare automată a 
volumului, Amplificare bas, Smart Sound

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 4
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• Număr de USB-uri: 2
• Conexiuni wireless: Wi-Fi 2x2 integrat
• Alte conexiuni: Intrare audio (DVI), Certificat 

CI+1.3, Conector prin satelit, Antenă IEC75, 
Interfaţă comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, 
Ieșire căști, Conector pentru servicii

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, 

Control sistem audio, Sistem în standby, Comutare 
subtitrare automată (Philips)*, Legătură Pixel Plus 
(Philips)*, Redare la o singură atingere

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, 

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

• Suport formate subtitrări: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT

• Formate redare muzică: AAC, AMR, LPCM, M4A, 
MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 până la v9.2)

• Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, 
PNS

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
• Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 

1920x1080p

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-T/C/S/S2
• Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
Alimentare
• Clasă de etichetare energetică: A+
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V CA 50/60 

Hz
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Alimentare eticheta energetică UE: 43 W
• Consum anual de energie: 62 kW·h
• Consum în standby: < 0,3 W
• Funcţii economisire energie: Cronometru 

deconectare automata, Mod Eco, Dezactivare 
sonor imagine (pentru radio)

• Consum de energie în modul oprit: < 0,3 W

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1070 x 630 x 133 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 911 x 540 x 61 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

911 x 592 x 232 mm
• Greutate produs: 9,5 kg
• Greutate produs (+ stativ): 12 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 13,3 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 perechi de ochelari activi 3D, 

Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, 
Cablu de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Broșură cu date juridice și pentru siguranţă, 
Certificat de garanţie

• Accesorii opţionale: Cameră TV Philips PTA317, 
Ochelarii activi PTA509, Ochelarii activi PTA519

•
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Specificaţii
Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
102 cm (40") Televizor LED Full HD, Dual Core, DVB-T/C/S/S2

* Aplicaţia MyRemote și funcţiile corelate variază în funcţie de modelul 
de televizor și ţară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și 
sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitaţi: 
www.philips.com/TV.

* Pentru aplicaţii Smart TV, vizitaţi www.philips.com/TV pentru a 
descoperi oferta de servicii din ţara dvs.

* Oferta Cloud depinde de disponibilitatea și reglementările din ţara 
dvs

* Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru 
Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, 
consultaţi documentaţia dispozitivului dvs.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi 
limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica 
restricţii în funcţie de canal și ţară.

* Camera TV Philips (PTA317) este vândută separat.
* Părinţii trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și 

să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate 
mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta 
mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat 
complet.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă 
actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de 
asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă 
operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară și de 
operator.

* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

http://www.philips.com

