
 

 

Philips 5000 series
Televizor cu tehnologie 
Smart LED cu Pixel Plus 
HD

102 cm (40")
Full HD 1080p
DVB T/C/S2

40PFL5007K
Relaxaţi-vă şi savuraţi o seară grozavă în faţa televizorului
cu Full HD LED şi Smart TV wireless
Relaxaţi-vă şi savuraţi o seară grozavă în faţa televizorului cu modelul Philips 40PFL5007 cu 
tehnologie Smart Full HD LED. Alimentat de motorul Pixel Plus HD, acesta vă permite să vă 
bucuraţi de o mare varietate de conţinuturi cu Smart TV Plus wireless şi imagini Full HD clare.

Bucuraţi-vă de o varietate bogată de conţinuturi cu Smart TV Plus
• Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
• O diversitate de aplicaţii online, filme de închiriat și televizor care recuperează
• Controlaţi televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
• Cu SimplyShare bucuraţi-vă de fotografii, muzică sau filme pe televizorul dvs.
• Căutare, programare, înregistrare* și pauză TV

Divertisment cu detalii excepţionale
• TV Full HD cu Pixel Plus HD pentru detalii și claritate mai bună
• Imagini LED excepţionale cu un contrast extraordinar
• Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Conectivitate digitală completă ușor de realizat
• 3 sloturi USB pentru redare multimedia fantastică
• Conectivitate perfectă cu 4 intrări HDMI și Easylink
• Tuner triplu cu DVB-S pentru programe HD fără set top box
• Experimentaţi divertismentul digital interactiv acasă cu HbbTV



 Wi-Fi integrat

Cu Wi-Fi integrat în televizorul dvs. Philips, 
puteţi accesa o varietate bogată de conţinut cu 
Smart TV wireless, acasă.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD oferă o combinaţie unică de 
claritate, detalii naturale, culori vii și mișcare 
fluidă naturală. Artefactele și zgomotul din 
toate sursele, de la multimedia la TV cu 
definiţie standard și HD cu rată mare de 
compresie, sunt detectate și reduse pentru a vă 
oferi o imagine curată și extrem de clară.

Perfect Motion Rate 400Hz
Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite 
reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, 
producând imagini clare și vibrante în filmele cu 
acţiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă 
vizual efectul combinat al celei mai rapide rate 
de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o 
formulă unică de procesare, pentru o claritate 
de neegalat a mișcării.

3 USB-uri (multimedia)

Trei sloturi USB oferă acces la fotografii în 
format jpeg, muzică în format mp3 și fișiere 
video pe majoritatea memoriilor USB 
(dispozitive de memorie din clasa USB). 
Introduceţi USB-urile într-unul din sloturile 
televizorului și accesaţi conţinutul multimedia 
utilizând browser-ul de conţinut de pe ecran. 
Acum puteţi viziona și partaja clipurile video, 
fotografiile și muzica.

Smart TV Plus
O varietate de conţinut pentru dvs. 
Controlaţi, programaţi și înregistraţi - 
vizionaţi programe TV oriunde doriţi.
Accesaţi o gamă largă de aplicaţii cu 
ușurinţă. Utilizaţi magazinele de 
videoclipuri online și site-uri de 
recuperare a emisiunilor TV pentru a 
viziona filmele preferate. Navigaţi peste 
tot pe Internet sau rămâneţi conectat cu 
prietenii pe Facebook și Twitter. De 
asemenea, întrerupeţi programul TV cu 
ușurinţă - pur și simplu conectaţi un hard 
disc USB la televizor și înregistraţi 
transmisiile TV digitale.

Eticheta Eco UE
Procesul de design 
ecologic Philips își propune 
să creeze produse care 
sunt din ce în ce mai 
prietenoase cu mediul. 

Eforturile noastre au fost recunoscute și 
Philips a primit eticheta Eco UE (floarea 
Eco) pe majoritatea modelelor sale 
datorită eficienţei sale energetice 
crescute, consumului ultraredus în 
standby (cu până la 50% mai redus decât 
nivelul impus de Eticheta Eco UE), 
absenţei substanţelor periculoase (de ex., 
plumb) și designului care facilitează 
reciclarea.
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929,0 x 557,2 x 36,0 mm
Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 40 inch / 102 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 400 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus HD, 

Perfect Motion Rate 400Hz

Aplicaţii Smart TV
• Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine 

video online, Deschideţi browser-ul de Internet, 
Aplicaţii online

• Control: Aplicaţia MyRemote (iOS și Android), 
Tastatură USB și suport pentru mouse

• SimplyShare: Browser media DLNA, Browser 
media USB

• Program: Pauză TV, Înregistrare USB

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Sunet clar, Incredible 
Surround, Bas pur

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 4
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• Număr de USB-uri: 3
• Conexiuni wireless: Certificat WiFi
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfaţă comună 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio 
digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/
D, Ieșire căști, Conector pentru servicii

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

Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare 
plug & play la ecranul principal, 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

• Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 

până la v9.2)
• Formate redare imagini: JPEG

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

1920x1080p

Confort
• PC network link: SimplyShare
• Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, 

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

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

• Ajustări format ecran: Autocompletare, 
Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, 
Nescalat, Ecran lat

• Indicator putere semnal
• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 

firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, 
Upgrade firmware online

• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 
programe (8 zile)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T 
MPEG4*, DVB-S HD+ asistenţă (Astra)

• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V CA 50/60 

Hz
• Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C
• Clasă de etichetare energetică: A+
• Alimentare eticheta energetică UE: 51 W
• Consum anual de energie: 71 kW·h
• Consum în standby: < 0,15 W
• Funcţii economisire energie: Cronometru 

deconectare automată, Mod Eco, Senzor de 
lumină, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

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

1138,0 x 645,0 x 158,0 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 
929,0 x 600,0 x 240,0 mm

• Greutate produs: 11,65 kg
• Greutate produs (+ stativ): 15,0 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 18,1 kg
• Suport mural compatibil: 200 x 200 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport rotativ pentru 
masă, Ghid de iniţiere rapidă, Broșură cu date 
juridice și pentru siguranţă, Adaptor SCART, 
Adaptor de cablu Component, Ghid rapid Smart 
TV, Certificat de garanţie

• Accesorii opţionale: Suport mural Philips SQM 
6415

•
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Specificaţii
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* Net TV: Vizitaţi www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta 
de servicii din ţara dvs.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale acoperite de baze TV 
IP Ghid electronic de programe (pot fi aplicabile diferite restricţii în 
funcţie de ţară și canal), înregistrările pot fi limitate de protecţia 
împotriva copierii (CI+). Este necesară o conexiune la internet.

* DivX Certified® pentru a reda semnal video DivX® până la HD 
1080p, inclusiv conţinut premium.

* 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 pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate ţările
* Dispozitivul este adecvat pentru recepţia transmisiilor televiziunii 

digitale terestre cu acces liber din Ungaria

http://www.philips.com

