
 

 

„Philips“ 5000 series
Išmanusis LED televizorius 
su „Pixel Plus HD“ 
technologija

102 cm (40 in)
„Full HD 1080p“
DVB-T/C

40PFL5606H
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 nuostabiu 100 Hz PMR LED vaizdu
sipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie televizoriaus mėgaudamiesi nuostabia „Philips 
00“ serijos 40PFL5606 LED televizoriaus LED kokybe. Varomas „Pixel Plus HD“ variklio, 
rantuojančio aiškius, gyvybingus „Full HD“ vaizdus, ir vertas pagyrų dėl tikroviškų garsų.

Pramogos su menkiausiomis detalėmis
• „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėms detalėms ir aiškumui
• Nuostabūs LED vaizdai ir neįtikėtinas kontrastas
• 100 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) neįtikėtinam judesio ryškumui

Tikroviškas ir aiškus garsas
• Išgirskite kiekvieną garsą su „Clear Sound“
• Pajuskite 20 W RMS ir „Ambi-wOOx“ žemus tonus

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu
• Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
• Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priėmimui be televizoriaus priedėlio
• USB puikiam multimedijos atkūrimui

Paprasta nustatyti, lengva naudoti
• Paprasta nustatyti naudojantis nustatymo pagalba
• Atlikdami nustatymą vadovaukitės paprasta ekrane pateikiama pagalba



 „Pixel Plus HD“
„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, 
natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklandaus 
veiksmo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose 
šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės 
raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai 
suglaudinto HD – yra aptinkamas ir 
sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų 
aiškus ir ryškus.

„Full HD“ LED TV

Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija 
šiame „Full HD“ LED TV apjungia akį traukiantį 
minimalistinį dizainą su neįtikėtina vaizdo 
kokybe bei nedideliu energijos suvartojimu. Be 
to, LED apšvietimo technologijoje nėra 
naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su 
LED apšvietimu galite mėgautis mažesniu 
energijos suvartojimu, didesniu ryškumu, 
neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvybingomis 
spalvomis.

100 Hz „Perfect Motion Rate“

Sujungus skydelio atnaujinimo dažnį ir unikalų 
vaizdo apdorojimą, „Perfect Motion Rate“ 
(PMR) sistema sukuria nepaprastą judesių 
aiškumą, todėl net ir greitai judantis veiksmas 
matomas aiškiai ir atrodo gyvybingas.

Švarus garsas

„Clear Sound“ yra inovatyvi garso technologija, 
kuri padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek 
dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir 
galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

20 W RMS „Ambi-wOOx“

Pajuskite naujosios „Philips Ambi-wOOx“ 
technologijos galią. Ji sukuria ypatingus žemųjų 
dažnių ir garso pojūčius, fiksuodama ir 
patobulindama žemųjų dažnių garsus. „Ambi-
wOOx“ taip pat projektuoja garsą, kad jis 
geriau išnaudotų supančią erdvę. Galingais 
20 W RMS garsiakalbiais „Ambi-wOOx“ 
sukuria tikrovišką garsų diapazoną, papildantį 
įspūdingus vaizdus.

3 HDMI „Easylink“ įvestis

HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia 
perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų 
įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo 
laidų painiavos. Šis laidas perteikia 
nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas 

aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. 
Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno 
nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte 
daugumą operacijų televizoriuje, DVD, 
„BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino 
teatro sistemoje.

USB (multimedija)

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato 
nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, 
naudojantis dauguma USB atmintinių (USB 
atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į 
televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą 
multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta 
ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir 
dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Integruotas DVB imtuvas MPEG-4
Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti 
kabelinę ir antžeminę televiziją be papildomo 
priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be 
jokių trikdžių.

Paprasta nustatyti

Šį televizorių lengva nustatyti naudojantis 
išsamia nustatymo pagalba. Asistentas rodo 
keletą ekranų su lengvai pasirenkamais 
parametrais. Televizoriaus funkcijos yra 
nustatomos pagal jūsų pasirinkimus be 
sudėtingų terminų ar funkcijų ir neužima daug 
laiko.
40PFL5606H/58

Ypatybės
LED televizorius
102 cm (40 in) „Full HD 1080p“, DVB-T/C



prijungimo vedlys, Nustatymų vedlys Garantijos lapelis, Programinės įrangos deklaracija
•

Vaizdas / ekranas
• Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas
• Ekrano įstrižainės dydis: 40 in / 102 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 400 cd/m²
• Dinaminis ekrano kontrastas: 500.000:1
• Atsako laikas (tipinis): 2 ms
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“, Aktyvus 

reguliavimas + šviesos jutiklis, 100 Hz „Perfect 
Motion Rate“

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Garsumo gerinimas: „AmbiwOOx“, Automatinis 

garso išlyginimas, Švarus garsas, „Incredible 
Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 3
• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas 
vienu paspaudimu, Sistemos informacija (meniu 
kalba)

• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC 
VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis

Multimedijos programos
• Multimedijos jungtys: USB
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-4 

AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Muzikos atkūrimo formatai: MP3
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Patogumas
• Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis 

programų gidas
• Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, Įrenginių 

• Lengva naudoti: One-stop Home button, Ekrano 
vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai

• Ekrano formato nustatymai: 4:3, Automatinis 
užpildymas, Automatinis padidinimas, Filmo 
padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų 
padidinimas, Ypatingas padidinimas, Didelis 
mastelis, Plačiaekranis

• Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Maitinimas
• Elektros energija: 220-240V~; 50-60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 55 W
• Metinis energijos suvartojimas: 80 kW·h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,15 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: 0,01 W
• Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo 

jungiklis, Eko režimas, Eko nustatymo meniu, 
Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)

• Sudėtyje yra švino: Taip*

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1150 x 682 x 158 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

946 x 578 x 39,9 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

946 x 631 x 240,9 mm
• Gaminio svoris: 12,3 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 15 kg
• Pritaikomas sieninis stovas: 400 x 400 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis 

valdymas, 2 x AAA baterijos, Pasukamas stalinis 
stovas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
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Specifikacijos
LED televizorius
102 cm (40 in) „Full HD 1080p“, DVB-T/C

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 

televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo 
jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos 
išimties sąlygas, yra švino.

http://www.philips.com

