
 

 

Philips 8000 series
Smart TV LED ultrasubţire 
cu Ambilight XL pe 3 laturi 
și Perfect Pixel HD

102 cm (40")
3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

40PFL8008S
Divertisment la superlativ

LED TV ultrasubţire de înaltă performanţă, cu Ambilight
Performanţa de neegalat constă în detalii: Seria 8000 de înaltă performanţă de la Philips 
anticipează nevoile şi dorinţele dvs., încorporând cele mai recente tehnologii într-un 
dispozitiv de o eleganţă aparte. Televizorul dvs.

Procesorul cu performanţă supremă
• Perfect Pixel HD—procesorul nostru de calitate a imaginii premiat
• Perfect Motion Rate (PMR) 1400 Hz pentru o claritate extraordinară a mișcării
• 3D Max — o experienţă 3D puternică la rezoluţie full HD
• Ambilight XL pe 3 laturi amplifică experienţa vizionării

O lume de conţinut online la îndemâna dvs.
• Cameră TV integrată pentru a facilita apelurile video pe Skype™ utilizând televizorul
• Wi-Fi integrat pentru conectare ușoară
• Smart TV—o lume de divertisment online

Controlaţi partajarea și înregistrarea pe marele ecran
• Aplicaţia MyRemote—controlaţi-vă televizorul cu ajutorul telefonului sau tabletei
• Wi-Fi Miracast™—vedeţi ecranul dispozitivelor dvs. pe televizor
• Telecomandă cu tastatură și pointer—mai mult control decât oricând

Designul industrial întâlnește liniile provocatoare
• Rama extrem de îngustă din oţel inoxidabil radiază măiestrie



 Perfect Pixel HD
Proiectat pentru a oferi imagini avansate fără 
scintilaţii, cu o claritate și precizie de neegalat. 
Fiecare pixel din alcătuirea imaginii este 
optimizat pentru a se încadra mai bine în 
imagine. Rezultatul este o combinaţi unică de 
claritate, detalii naturale, culori vii, contrast 
superior și mișcare naturală lină.

Perfect Motion Rate 1400 Hz
Pentru o obţine o mișcare a imaginii care să 
pară precisă, uniformă și naturală, Philips a 
creat PMR: standardul nostru pentru 
măsurarea clarităţii imaginii în mișcare. Perfect 
Motion Rate este rezultatul combinării 
procesării video unice, a numărului de cadre pe 
secundă și a ratei de reîmprospătare pentru 
fiecare cadru, a perfecţiunii reglajului de lumină 
și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr 
mai mare de PMR contribuie la obţinerea unui 
contrast mai bun și la o claritatea a mișcării 
sporite, adică o imagine superioară pentru dvs.

3D Max
Utilizarea tehnologiei active 3D și a afișajelor 
de mare viteză pentru a crea profunzime, 
contrast și realism incredibile pentru o 
experienţă de vizualizare 3D de neegalat. 
Reglarea profunzimii 3D permite alegerea unui 
nivel al efectului 3D care vi se potrivește cel 
mai bine. Convertiţi conţinut 2D în conţinut 
3D impecabil și în culori vii. Experienţa 3D 
supremă.

Ambilight XL pe 3 laturi
Această tehnologie brevetată Philips face ca 
ecranul să pară mult mai larg și experienţa de 
vizualizare mai captivantă— proiectează o 
lumină mai lată din trei laturi ale ecranului pe 
peretele care-l înconjoară. Culoarea este 
reglată în mod automat pentru a se potrivi cu 
imaginile de pe ecran. Graţie funcţiei de 
adaptare la perete, culoarea luminii este 
perfectă, indiferent de culoarea peretelui. 
Puteţi personaliza experienţa dvs. utilizând 
diverse setări conform preferinţelor dvs. de 
vizualizare.

Skype™ și cameră integrate
Adăugaţi o nouă dimensiune apelurilor dvs. și 
comunicaţi-vă experienţele oamenilor 

importanţi pentru dvs., oriunde ar fi aceștia. Cu 
Skype™ pe televizor, realizaţi apeluri audio și 
video din camera de zi cu o cameră integrată în 
televizorul dvs. Bucuraţi-vă de o calitate 
excelentă a sunetului și imaginii din confortul 
canapelei dvs.

Wi-Fi integrat
Tehnologia Wi-Fi integrată pe televizorul dvs. 
Smart TV de la Philips face conectarea cu 
reţeaua dvs. de acasă ușoară și rapidă, 
permiţându-vă să accesaţi o varietate bogată de 
conţinut wireless, de acasă.

Aplicaţii online Smart TV
Exploraţi limitele dintre acesta și televizoarele 
tradiţionale. Închiriaţi și redaţi în flux filme, 
videoclipuri, jocuri și multe altele, din magazine 
video online direct pe televizorul dvs. Vizionaţi 
programe de televiziune recuperate de pe 
canalele dvs. preferate și bucuraţi-vă de o 
selecţie bogată de aplicaţii online cu Smart TV. 
Conectaţi-vă cu familia și prietenii pe Skype™ 
sau reţeaua socială. Sau... doar navigaţi pe 
Internet!

Telecomandă cu tastatură și pointer
Telecomanda noastră intuitivă dispune de 
toate funcţiile obișnuite, precum tastele 
cursor, controlul volumului și butoanele 
pentru comenzi rapide. În plus, puteţi să faceţi 
un simplu clic și să ţineţi apăsată tasta OK 
pentru o navigare ușoară. Pointerul 
funcţionează ca un mouse pentru a vă permite 
să-l îndreptaţi, să faceţi clic și să derulaţi ușor 
pe ecran. Întoarceţi telecomanda și pe partea 
cealaltă veţi găsi o tastatură completă pentru a 
putea introduce cu ușurinţă text. Și cel mai 
important, telecomanda noastră inteligentă 
dispune de senzori giroscopici, astfel încât 
recunoaște poziţiile sus și jos, ceea ce 
înseamnă că puteţi introduce text fără să vă 
faceţi griji cu privire la schimbarea canalului.

Wi-Fi Miracast™*
Urmăriţi ce doriţi, unde doriţi, când doriţi. 
Redaţi conţinutul de pe dispozitive și 
vizualizaţi-l pe ecranul mare. Partajaţi 
fotografiile pe smartphone, laptop sau altele. 
Conexiunile sunt ușor de configurat și 
tehnologia funcţionează pe mai multe 
dispozitive.

Smart TV
Smart TV cu o diversitate de aplicaţii 
online, clipuri video de închiriat și 
recuperarea programelor
Exploraţi limitele dintre acesta și 
televizoarele tradiţionale. Închiriaţi și 
redaţi în flux filme, videoclipuri, jocuri și 
multe altele, din magazine video online 
direct pe televizorul dvs. Vizionaţi 
programe de televiziune recuperate de pe 
canalele dvs. preferate și bucuraţi-vă de o 
selecţie bogată de aplicaţii online cu Smart 
TV. Conectaţi-vă cu familia și prietenii pe 
Skype™ sau reţeaua socială. Sau... doar 
navigaţi pe Internet!

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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• Aplicaţia My Remote*: Control, Înregistrare • Redare video: NTSC, PAL, SECAM
Ambilight
• Versiune Ambilight: XL pe 3 laturi
• Funcţii Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, 

Mod de iluminare odihnitoare

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 40 inch / 102 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• 3D: 3D Max*, Jocuri pe ecran complet pentru 2 

jucători*, Reglarea adâncimii 3D, Conversie 2D în 
3D

• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
• Caracteristici superioare imagine: Procesor de 

imagine Perfect Pixel HD, Micro-regl.lumin., 
Perfect Motion Rate 1400 Hz, Contrast local, 
Perfect 3D Natural Motion, Super rezoluţie

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

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

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

programe (8 zile)

Interacţiune inteligentă
• Interacţiune cu utilizatorul: SimplyShare, Client și 

server Multiroom*, Telecomandă cu introducere 
inteligentă a textului, Telecomandă cu pointer*, 
Certificat Wi-Fi Miracast*

• 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 multifuncţional, 
Manual de utilizare pe ecran

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

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

• Indicator putere semnal
• Teletext: Hipertext - 1200 pagini

MyRemote, Simply Share, Ghid TV, Wi-Fi Smart 
Screen

Procesor
• Tip procesor: Dual-Core

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 30 W (2 x 15 W)
• Caracteristici audio: 3D wOOx, HD Stereo
• 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: Wi-Fi 11n integrat, Certificat 

Wi-fi Miracast*
• Alte conexiuni: 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, 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

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: Acceptă Astra HD+, Freeview HD*, 

DVB-T/T2/C/S/S2
• Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V CA 50/60 

Hz
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Clasă de etichetare energetică: A
• Alimentare eticheta energetică UE: 68 W
• Consum anual de energie: 94 kW·h
• Consum în standby: < 0,1 W
• Funcţii economisire energie: Cronometru 

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

• Consum de energie în modul oprit: < 0,01 W

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

1160 x 710 x 132 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 910 x 541 x 32,5 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

910 x 603 x 205 mm
• Greutate produs: 11 kg
• Greutate produs (+ stativ): 12,4 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 16 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 

mm

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

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

• Accesorii opţionale: Ochelari 3D PTA518, 
Ochelari 3D PTA508

•
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Specificaţii
Smart TV LED ultrasubţire
102 cm (40") 3D Max, DVB-T/T2/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.

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

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

* 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.

* Actualizare software necesară pentru HbbTV, client și server 
Multiroom, aplicaţiile Netflix și myRemote.

http://www.philips.com

