
 

 

Philips 5500 series
Τηλεόραση Smart LED με 
Pixel Plus HD

102 εκ. (40")
3D
DVB T/C/S2

40PFL5537K
Συμμετέχετε στη δράση!

Απολαύστε 3D και Smart TV
Ζήστε την εμπειρία του περιεχομένου με μια τηλεόραση 40PFL5537 3D Smart LED 
από τη Philips. Απολαύστε εικόνες στην πανίσχυρη οθόνη LED Full HD και τις 
άπειρες δυνατότητες της Smart TV Plus και μπείτε στον κόσμο του 3D!

Απολαύστε έναν κόσμο περιεχομένου με Smart TV Plus
• Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
• Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up 

TV
• Ελέγξτε την τηλεόραση με το smartphone, το tablet ή το πληκτρολόγιό σας
• Φωτογραφίες, μουσική και ταινίες στην τηλεόρασή σας... με το SimplyShare
• Εύρεση, προγραμματισμός, εγγραφή* και προσωρινή διακοπή προγραμμάτων

Η ψυχαγωγία σας σε εκπληκτική λεπτομέρεια
• Λειτουργία 3D Clarity 400, για μια συναρπαστική εμπειρία Full HD 3D
• Απολαύστε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε άψογο 3D, με το πάτημα ενός κουμπιού
• Μοναδική λειτουργία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες, για παιχνίδια 2D
• Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια
• Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
• Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων



 Ενσωματωμένο Wi-Fi

Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi στην 
τηλεόραση Philips, μπορείτε να 
απολαμβάνετε ασύρματα στο σπίτι έναν 
κόσμο περιεχομένου με Smart TV.

3D Clarity 400
Απολαύστε απίθανο Full HD 3D στην 
τηλεόραση Philips. Χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία ενεργού 3D, η λειτουργία 3D 
Clarity 400 προσφέρει μια ασυναγώνιστη 
εμπειρία προβολής 3D υψηλής ανάλυσης. 
Επιπλέον, μετατρέπει οποιοδήποτε 
περιεχόμενο 2D σε ζωντανό και άψογο 3D.

Μετατροπή 3D
Δείτε όλη σας τη συλλογή σε ζωντανό και 
άψογο 3D – ακόμα και τις παλιές, 
ασπρόμαυρες κλασικές ταινίες. Η Philips σάς 
προσφέρει τη δυνατότητα να μετατρέψετε 
οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε 
πραγματικό χρόνο και με υψηλή ποιότητα, με 
το πάτημα ενός κουμπιού. Οι υπότιτλοι 
εμφανίζονται σε σταθερό βάθος και δεν 
υπάρχουν σφάλματα, όπως η προβολή του 
φόντου στο προσκήνιο.

Παιχνίδια για δύο παίκτες σε πλήρη 
οθόνη
Με τα γυαλιά 3D της Philips, η τηλεόρασή σας 
μπορεί να σας προσφέρει την απόλυτη 
εμπειρία παιχνιδιού για δύο παίκτες σε 

πλήρη οθόνη. Στα παιχνίδια 2D για δύο 
παίκτες, ο κάθε παίκτης βλέπει συνήθως το 
δικό του παιχνίδι στη μισή οθόνη. Με την 
τεχνολογία 3D, όλοι οι παίκτες μπορούν 
πλέον να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το 
παιχνίδι 2D σε πλήρη οθόνη, πατώντας 
απλώς ένα κουμπί στα γυαλιά.

Pixel Plus HD
Η τεχνολογία Pixel Plus HD προσφέρει το 
μοναδικό συνδυασμό απόλυτης ευκρίνειας, 
φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών 
χρωμάτων και φυσικής, ομαλής κίνησης. Τα 
είδωλα και ο θόρυβος που περιέχονται σε 
όλα τα είδη σήματος, από τα πολυμέσα έως 
το τυπικό τηλεοπτικό σήμα αλλά και στο 
συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων HD, 
εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, για να 
απολαμβάνετε ευκρινή και πεντακάθαρη 
εικόνα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz
Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 
400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες 
εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε 
ταινίες με καταιγιστική δράση. Το νέο 
πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό 
αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο 
ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία 
Natural Motion HD και μια μοναδική 
φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες 
εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

Smart TV Plus
Ένας κόσμος περιεχομένου όλος δικός 
σας. Ελέγξτε, προγραμματίστε και 
εγγράψτε τις εκπομπές... και 
παρακολουθήστε τηλεόραση με τον 
τρόπο που εσείς θέλετε.
Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια 
ευρεία γκάμα εφαρμογών. 
Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας 
ταινίες μέσω των ηλεκτρονικών 
βιντεοκλάμπ και της λειτουργίας Catch-
up TV. Περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή 
μείνετε σε επαφή με τους φίλους σας 
μέσω του Facebook και του Twitter. 
Μπορείτε επίσης να σταματήσετε την 
προβολή χωρίς κανένα πρόβλημα - 
απλώς συνδέστε ένα σκληρό δίσκο USB 
στην τηλεόρασή σας και εγγράψτε τις 
ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ευρωπαϊκό 
οικολογικό σήμα
Ο οικολογικός 
σχεδιασμός της Philips 
έχει ως στόχο τη 
δημιουργία προϊόντων 

ολοένα και πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας 
αναγνωρίστηκαν και η Philips έχει 
κερδίσει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 
(το λουλούδι Eco) για την πλειοψηφία 
των μοντέλων της, χάρη στην υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, την εξαιρετικά 
χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση 
αναμονής (έως και 50% λιγότερο από τις 
απαιτήσεις του σήματος), την απουσία 
επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μόλυβδος) και 
το σχεδιασμό με γνώμονα την 
ανακύκλωση.
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Χαρακτηριστικά
Smart LED TV
102 εκ. (40") 3D, DVB T/C/S2



πάτημα
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: LED Full HD
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 40 ίντσες / 102 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• 3D: 3D Max Clarity 400, Παιχνίδι 2 παικτών σε 
πλήρη οθόνη*, Μετατροπή 2D σε 3D, Αυτόματη 
ανίχνευση 3D

• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Φωτεινότητα: 400 cd/m²
• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD, Τεχνολογία 

Perfect Motion Rate 400 Hz

Εφαρμογές Smart TV
• Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά 
βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης 
στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές

• Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και 
Android), Υποστήριξη πληκτρολογίου και 
ποντικιού USB

• SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης 
πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης 
μέσων USB

• Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 28W (2 x 14W)
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός 
ήχος, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 

1
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• Αριθμός USB: 3
• Ασύρματες συνδέσεις: Πιστοποίησης κατά Wi-Fi
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία 

Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-
45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος PC 
VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, 
Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

• Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
• EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο 

passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική 
οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), 
Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα 

Εφαρμογές πολυμέσων
• Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, 

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

• Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, 
WMA (v2 έως v9.2)

• Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 

60Hz
• Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 

1920x1080p

Ευκολία
• Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός 
συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, 
Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός 
οδηγός ρυθμίσεων

• Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός 
πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, 
Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super 
Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης 
υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση 
υλικολογισμικού

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: 
Electronic Program Guide 8 ημερών

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

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

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 51 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 71 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 
W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: 
Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, 
Λειτουργία Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση 
εικόνας (για ραδιόφωνο)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1138 x 645 x 158 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 929 x 557,2 x 36 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

929 x 600 x 240 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 11,65 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 14,2 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 17,3 κ.
• Συμβατό στήριγμα τοίχου: 200 x 200 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, 
Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, 
Προσαρμογέας SCART, Προσαρμογέας 
καλωδίου συνιστωσών, Γρήγορος οδηγός Smart 
TV, Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA517, 
Γυαλιά 3D PTA516, Γυαλιά 3D PTA507, Επίτοιχο 
στήριγμα SQM 6415 της Philips

•

Ημερομηνία έκδοσης 
2022-04-26

Έκδοση: 6.0.7

12 NC: 8670 000 90022
EAN: 87 12581 64399 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

40PFL5537K/12

Προδιαγραφές
Smart LED TV
102 εκ. (40") 3D, DVB T/C/S2

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smarttv για να 
ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια τα οποία καλύπτονται 
από τον βασισμένο στο IPTV Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων 
(ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για κάθε χώρα και κανάλι). 
Ενδέχεται να έχετε περιορισμένο δικαίωμα εγγραφής λόγω 
προστασίας κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). 
Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

* DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 
1080p, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου περιεχομένου.

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν 
τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν 
παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η 
παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, 
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' 
μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 
πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην 
ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης 
της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη 
πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η 
υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Η συσκευή είναι κατάλληλη για Ουγγρική επίγεια λήψη ψηφιακού 
τηλεοπτικού σήματος ανοικτής πρόσβασης

http://www.philips.com

