
 

 

„Philips“ 9000 serija
LED televizorius su 
„Ambilight Spectra 3“ ir 
„Perfect Pixel“ HD 
procesoriumi

102 cm (40 in)
„Full HD 1080p“ Skaitmeninis 
televizorius
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A
su
Jus

in)

nu

sve
pdovanojimus pelnęs vaizdo perteikimas
 „Ambilight“ ir kokybiškiausiu vaizdu

 tikrai sužavės technologijos „Ambilight“ sukuriamas emocinio įsitraukimo įspūdis žiūrint 102 cm (40 

 įstrižainės plokščio ekrano televizorių. 9000 serijos „Philips 40PFL9705 LED“ televizorius turi 

ostabųjį „Perfect Pixel HD“ procesorių ir „LED Pro“ apšvietimą, dėl kurių žiūrėdami kino filmus savo 

tainėje jausitės jo dalyviais.

Pagerinkite savo žiūrėjimo patirtį
• „Ambilight Spectra 3“ intensyvi žiūrėjimo patirtis

Apdovanojimo verti TV vaizdai
• „Full HD“ su „Perfect Pixel“ HD procesoriumi užtikrins neprilygstamą aiškumą
• „Full HD 3D Ready", pasiruošęs perteikti realaus dalyvavimo trimatį pojūtį
• „LED Pro“ užtikrina puikų kontrastingumą ir kokybę
• „Bright Pro“ tikroviškam ryškumui
• 400 Hz „Clear LCD“, 0,5 ms – puikus judesių ryškumas
• „Perfect Natural Motion“ ypač sklandžiai atkuria „Full HD“ filmus

Būkite apsupti galingo garso
• Pajuskite 30W RMS ir „Incredible Surround“ atmosferą

Integruota interneto TV
• „Philips Net TV“ su Wi-Fi internetinėms paslaugoms jūsų televizoriuje
• Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės ir užsakomosios televizijos laidos
B



 „Ambilight Spectra 3“

„Ambilight Spectra 3“ technologija suteikia 
vaizdui dar vieną matmenį. Ši unikali „Philips“ 
technologija padidina ekraną suprojektuodama 
3 televizoriaus pusėse švytėjimą, kuris sklinda 
nuo kitos ekrano pusės į greta esančią sieną. 
„Ambilight“ automatiškai pritaiko šviesos 
spalvą ir ryškumą prie vaizdo, todėl atrodo, jog 
pasineriama į vaizdą. Prisitaikymo prie sienos 
funkcija užtikrina, kad šviesos spalva visuomet 
atitiktų vaizdą, nesvarbu, kokios spalvos jūsų 
siena. Su „Ambilight“ vaizdas atrodys didesnis.

„Perfect Pixel HD“ variklis
Išbandykite neprilygstamą aiškumą ir ryškumą 
naudodamiesi „Perfect Pixel HD“ programa. 
Kiekvienas vaizdo pikselis yra patobulintas, 
siekiant geriau suderinti aplinkinius pikselius ir 
gauti natūralesnį vaizdą. Todėl tai yra unikalus 
aiškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų, 
ypatingo kontrasto ir sklandaus natūralaus 
judesio derinys, kad ir ką žiūrėtumėte. Vaizdai 
yra aiškūs ir ryškūs dėl artefaktų, garso 
aptikimo bei viso turinio šaltinių sumažėjimo – 
nuo multimedijos iki standartinio televizoriaus. 
„Full HD“ ekranas su 1920 x 1080p pikselių – 
puikus, be mirgėjimų progresinės skleistinės 
neįtikėtino ryškumo vaizdas.

„Full HD“ 3D

Mėgaukitės 3D filmais savo svetainėje per „Full 
HD 3D Ready“ televizorių. „Active 3D“ 

naudoja naujausios kartos didelio dažnio 
ekranus ir sukuria realų gylio įspūdį ir vaizdą 
1080x1920 „Full HD“ raiška. Aukštos kokybės 
3D filmai, išleidžiami „BluRay“ diskuose, ir 
greitai prasidėsiančios 3D transliacijos pateiks 
didelį aukštos kokybės įrašų pasirinkimą. Jūsų 
televizorius pasiruošęs perteikti „Full HD 3D“ 
prijungus 3D suderinamą „BluRay“ grotuvą 
arba HD imtuvą bei 3D reikmenų rinkinį 
(„Philips PTA02“). Kad galėtų mėgautis visa 
šeima, jei yra daugiau nei 2 žiūrovai, galima 
įsigyti tiek papildomų akinių, kiek norima 
(papildymo rinkinys PTA03).

„LED Pro“
Mėgaukitės kvapą gniaužiančiu vaizdu ir 
naudokite iki 50 % mažiau energijos su „Philips“ 
apdovanojimus pelniusia „LED Pro“ 
technologija! Ekrano foninį apšvietimą sudaro 
daugiau nei 1000 atrenkamų LED. Jis skleidžia 
ryškią šviesą šviesiose vaizdo srityse ir visiškai 
pritemdo tamsiose – taip taupoma energija. 
Derinant su galingu „Perfect Pixel“ HD 
procesoriumi, gaunamas stulbinamas vaizdas, 
pasižymintis išskirtiniu kontrastingumu, 
ryškumu ir gyvomis spalvomis. „LED Pro“ 
užtikrina, kad juoda yra juoda, o balta yra balta.

„Bright Pro“

Patirkite vaizdo keliamą virpulį su „Bright Pro“ 
funkcijos tikrovišku ryškumu ir ryškiu 
kontrastu. Paremta „Philips“ apdovanota 
funkcija „LED Pro“, ši funkcija leidžia tam 
tikrose vaizdo dalyse sustiprinti šviesą, o kitose 
dalyse išsaugoti rašalo tamsumo juodą spalvą. 
Taip perteikiamas neprilygstamas ryškumas, o 
pažangiam ir išmaniam vaizdo apdorojimui 
sunaudojama 50 % mažiau energijos.

400v Hz LCD, 0,5 ms reakcijos laikas
Mėgaukitės „Philips“ siūlomu greičiausiu 
skystųjų kristalų televizoriumi. 400 Hz „Clear 
LCD“* televizorius užtikrina neprilygstamą 0,5 
milisekundės reakcijos laiką, todėl net ir 
žiūrėdami greičiausią veiksmo sceną, 
mėgausitės tobulu judesio ryškumu.

B

B energijos klasė
ES energijos ženklas
ES energijos ženklas. „Philips“ daug metų 
aktyviai dirbo stengdamasi sumažinti 
televizoriaus energijos suvartojimą 
veikiant aktyviu ir budėjimo režimu, todėl 
dauguma „Philips“ televizorių 2010/2011 
m. gavo žalius ES energijos ženklus. Kuo 
ekologiškesnis ženklas, tuo mažesnis 
energijos suvartojimas veikiant budėjimo 
režimu, mažesnės sąskaitos už energiją bei 
tausojama aplinka.

Pritaikyta namų kino patirtis
Jūsų kino žiūrėjimo pojūčius sustiprins 
suderinta ir unikali „Philips“ namų kino 
sistema su „Blu-ray“ leistuvu (HTS9520). 
Galingos charakteristikos leis mėgautis 
garsu lyg kino teatre ir visiškai jus užvaldys 
unikaliomis „Philips 360“ garso 
charakteristikomis. Dabar jums pakaks 
vieno nuotolinio valdymo pulto valdyti abu 
įrenginius. Sužinokite daugiau apie šį 
unikalų derinį!
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Ypatybės
LED televizorius su „Ambilight Spectra 3“ ir „Perfect Pixel“ HD procesoriumi
102 cm (40 in) „Full HD 1080p“ Skaitmeninis televizorius



diegimo vedlys, Nustatymų vedlys, Įrenginių (koaksialinis), integruotas į WiFi 802.11b/g/n-spec, 
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Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Ryškumas: 500 cd/m²
• Dinaminis ekrano kontrastas: 10.000.000:1
• Atsako laikas (tipinis): 0,5 (BEW ekv.) ms
• Matymo kampas: 176º (H) / 176º (V)
• Ekrano įstrižainės dydis: 40 in / 102 cm 
• Ekranas: LCD„Full HD“, 2D segmentuotas LED 

foniniu apšvietimu
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Vaizdo išryškinimas: „Perfect Pixel HD“ variklis, 

„Perfect Natural Motion“, Puikus kontrastas, Tobulos 
spalvos, „Wide Color Gamut“ ekranas, Aktyvus 
reguliavimas + šviesos jutiklis, 2D/3D triukšmo 
mažinimas, 400 Hz „Clear LCD“*, Skenavimo 
apšvietimas, Vietos blyškumas LED foniniu pašvietimu, 
Segmentuotas LED foniniu pašvietimu, „Bright Pro“, 
„LED Pro“, Puiki raiška, Paruoštas 3D TV*

• Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas 
ekranas

• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
• Spalvų apdorojimas: 2250 trilijono spalvų 17bit RGB
• 3D: „3D Ready“*
• Korpuso spalva: Onikso juodos spalvos šlifuotas 

aliuminis

„Ambilight“
• „Ambilight“ versija: 3 pusių
• „Ambilight“ funkcijos: „Ambilight Spectra 3“, 

Nustatykite šviesos režimą veikiant budėjimo režimu, 
Minkštas „Sunset“ išjungimo mygtukas, Prisitaiko prie 
sienos spalvos

• Pritemdymo funkcija: Rankinė ir pagal šviesos jutiklį
• „Ambilight“ apšvietimo sistema: platus LED spalvų 

spektras

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

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W, galingas garsas
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, „Incredible 
Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, 
Švarus garsas

• Garsiakalbių tipai: 2 dengti aukštųjų dažnių 
garsiakalbiai, 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai

Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, Tinklo 

prijungimo vedlys, Automatinis „Philips“ įrenginių 
aptikimas, sieninis stovas „du viename“

• Lengva naudoti: Ekrano vartotojo vadovas, Jutikliniai 
mygtukai, Mėgstamos programos pasirinkimas, 
Mozaikinis kanalų tinklelis, „One-stop“ mygtukas, 
One-stop Home button

• Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 
dienų elektroninis programų gidas*

• Ekrano formato nustatymai: Automatinis užpildymas 
(be juodų juostų), Automatinis padidinimas (originalus 
formatas), (4:3, 14:9, 21:9), Ypatingas padidinimas, 
Filmo padidinimas 16:9, Plačiaekranis, didelis mastelis 
(skiriamoji geba 1080p)

• Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Daugialypė terpė: DLNA medijos naršyklė, „Net TV“ 
paslaugos, USB medijos naršyklė, Wi-Fi 
„MediaConnect“*

Multimedijos programos
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
• Muzikos atkūrimo formatai: MP3, WMA v2 iki v9,2, 

AAC
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų 

palaikymas:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, Talpyklos: AVI, MKV

• „Net TV“: įtraukta

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *, DVB-T 

MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF

Prijungimo galimybė
• Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis, RGB
• Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis, RGB
• Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis
• VGA įvestis: PC įvestis, D-sub 15
• HDMI 1: HDMI v1.4 (garso grįžimo kan.)
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: HDMI v1.3
• HDMI pusė: HDMI v1.3
• Priekinės / šoninės jungtys: 2 USB, Bendrosios sąsajos 

lizdas (CI-CI+), SD kortelė (vaizdo įrašams saugoti)
• Kitos jungtys: Ausinių išvestis, S/PDIF išvestis 
„Ethernet“ LAN RJ-45, 3D TV jungtis
• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas, 

„Instaport“ greitas HDMI perjungimas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, 

„EasyLink“, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Perėjimas į 
nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas

• Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
• Santrauka: 4 HDMI, 2 USB, 2 SCART, 1 eternetas, 

integruotas Wi-Fi

Maitinimas
• Žaliasis ženklas: Pažymėtas ECO ženklu
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Energijos sąnaudos (būdingos): 92,0 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

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

režimu: < 0,01 W
• Metinis energijos suvartojimas: 134,32 kW·h
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, 

Šviesos jutiklis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius 
(radijas), Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko 
nustatymo meniu

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 955 x 596 x 69 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (H x D): 632 x 240 mm
• Gaminio svoris: 20 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 22 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1200 x 786 x 200 mm
• Tinka VESA sieninis stovas: reguliuokamas 

200x300mm
•
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Specifikacijos
LED televizorius su „Ambilight Spectra 3“ ir „Perfect Pixel“ HD procesoriumi
102 cm (40 in) „Full HD 1080p“ Skaitmeninis televizorius

* 400 Hz „Clear LCD“ rodo 400 kadrų per sekundę suderindamas 
modernią 200 Hz technologiją su skenavimo foninio apšvietimo @ 
50 % ciklu.

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
* „Net TV“: apsilankykite www.philips.com/smarttv ir raskite jūsų 

šalyje siūlomas paslaugas.
* 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.

* 3D televizoriui reikalingas priedų rinkinys PTA02 (aktyviosios 
užsklandos akiniai ir siųstuvas), 3D suderinamo šaltinio priedas ir 3D 
šaltinio medžiaga.

* Wi-Fi medijos jungtys: vaizdo įrašo atkūrimą gali įtakoti kompiuterio 
greitis ir Wi-Fi pralaidumas. Minimalius rekomenduojamus 
reikalavimus sistemai rasite www.philips.com/wifimediaconnect. 
Rodo turinį su sekundės užlaikymu. Gali atsirasti nedideli vaizdo ir 
garso skirtumai.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal 
IEC62087 pat. 2.

* Metinis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal bendrąjį energijos 
suvartojimą skaičiuojant 4 val. per dieną, 365 dienas per metus.

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

http://www.philips.com

