
 

 

Philips 9000-serien
LED-TV med Ambilight 
Spectra 3 och Perfect Pixel 
HD Engine

102 cm (40")
Full HD 1080p
digital-TV

40PFL9705H
Prisbelönta prestanda

med Ambilight och den bästa bildkvaliteten
Låt dig trollbindas av den uppslukande kraften hos Ambilight på en 102 cm (40") 
plattskärms-TV. Philips 9000-serien 40PFL9705 LED-TV har enastående Perfect Pixel HD 
Engine och LED Pro. Filmerna blir verkligen levande i ditt vardagsrum.

Förstora din tittarupplevelse
• Med Ambilight Spectra 3 intensifieras tittarupplevelsen

Prisbelönta TV-bilder
• Full HD med Perfect Pixel HD Engine för oöverträffad skärpa
• Full HD 3D Ready för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
• LED Pro för enastående kontrast och ljusstyrka
• Bright Pro för verklighetstrogen ljusstyrka
• 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms svarstid för suverän rörelseskärpa
• Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer

Omge dig av kraftfullt ljud
• Känn atmosfären med 30 W RMS och Incredible Surround

Inbyggd internet-TV
• Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
• Förstklassiga onlinevideobutiker och TV-program på begäran
• Wi-Fi MediaConnect för att projicera dina datormediefiler på TV:n



 Ambilight Spectra 3

Lägg till en ny dimension i tittarupplevelsen 
med Ambilight Spectra 3. Den patenterade 
Philips-tekniken ger en större bild genom att 
projicera ett sken på tre sidor av TV:n, från 
skärmens baksida på den omgivande väggen. 
Ambilight ställer automatiskt in färgen och 
styrkan på ljuset så att det matchar bilden, 
vilket skapar en uppslukande tittarupplevelse. 
Med den nya vägganpassningsfunktionen passar 
alltid färgen på ljuset med bilden, oavsett vilken 
färg väggen har. Få en större bild med 
Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine
Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med 
Perfect Pixel HD Engine. Varje pixel i bilden 
finjusteras för att bättre matcha de omgivna 
pixlarna, vilket ger en naturligare bild. 
Resultatet är en unik kombination av skärpa, 
naturlig detaljrikedom, levande färger, 
överlägsen kontrast och mjuka, naturliga 
rörelser, vad du än tittar på. Bilderna blir klara 
och knivskarpa tack vare identifieringen och 
reduceringen av artefakter och brus från alla 
källor – från multimedia till standard-TV. Full 
HD-skärmen med upplösningen 1 920 x 1 080p 
ger helt flimmerfria bilder med fantastisk 
ljusstyrka tack vare Progressive Scan.

Full HD 3D Ready

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget 
vardagsrum med en Full HD 3D Ready-TV. I 
aktiv 3D används den senaste generationens 
snabbväxlande skärmar för verklighetstroget 
djup och realism i fullständig 1 080 x 1 920-
upplösning. Fantastiska 3D-filmsläpp på BluRay 
och kommande 3D-sändningar ger ett brett 
och högkvalitativt urval av innehåll. Din TV blir 
redo för Full HD 3D-upplevelsen med hjälp av 
en 3D-kompatibel BluRay-spelare eller HD-
mottagare, och en 3D-uppgraderingssats 
(Philips PTA02). Lägg till så många 3D-glasögon 
du vill för familjeunderhållning med fler än två 
tittare (utbyggnadspaket PTA03).

LED Pro
Upplev häpnadsväckande bilder och använd 
upp till 50 % mindre energi med Philips 
prisbelönta LED Pro! Över 1 000 lysdioder 
används selektivt i ett rutnät som 
bakgrundsbelysning för skärmen. De genererar 
enastående ljus i ljusstarka bildområden och 
tonas ned helt i mörka områden, vilket sparar 
energi. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine 
blir resultatet en enastående bild med otrolig 
kontrast, skärpa och levande färger. Med LED 
Pro får du djupare svärta och ljusstarkare bild.

Bright Pro

Upplev spänningen med verklighetstrogen 
ljusstyrka och skarpa kontraster tack vare 

Bright Pro. Tekniken bygger på Philips 
prisbelönta LED Pro, och möjliggör förstärkt 
ljus i delar av bilden, samtidigt som beckmörk 
svärta behålls i andra. Det ger överträffad 
ljusstyrka samtidigt som den smarta 
hanteringen sköts med 50 % mindre 
strömförbrukning.

400 Hz LCD-skärm, 0,5 ms svarstid
Njut av den snabbaste LCD-TV:n från Philips. 
400 Hz Clear LCD* ger den snabbaste 
svarstiden för LCD-TV - en oöverträffad nivå 
på 0,5 ms. Även under de snabbaste 
actionscenerna kan du njuta av överlägsen 
rörelseskärpa.

Energiklass B
EU-energimärkning
EU-energimärkning. Philips har under 
många år arbetat proaktivt för att minska 
sina TV-apparaters strömförbrukning 
både i på- och standbyläge. Som en följd 
har de flesta TV-apparater från Philips fått 
gröna EU-energietiketter under 2010/
2011. Ju grönare etiketten är, desto lägre 
är strömförbrukningen i på-läge, desto 
lägre blir din elräkning och desto mer 
miljövänlig är utrustningen.

Matcha hemmabioupplevelsen
Förstärk bioupplevelsen ytterligare med 
det matchande och unika Philips-
hemmabiosystemet med Blu-Ray 
(HTS9520). Kraftfulla prestanda gör att du 
kan uppleva ljud precis som på bio, och du 
omsluts fullständigt av unika 360 graders 
ljudprestanda från Philips. Nu behöver du 
bara en fjärrkontroll för att hantera båda 
enheterna. Ta reda på mer om denna 
unika kombination idag!
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Funktioner
LED-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digital-TV



• Enkel installation: Kanalinställningsguide, Allmänt kortgränssnitt (CI-CI+), SD-kort 
Bild/visning
• Bildförhållande: Widescreen
• Ljusstyrka: 500 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 10 000 000:1
• Svarstid (medel): 0,5 (motsv. BEW) ms
• Synfältsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Diagonal skärmstorlek: 40 tum / 102 cm 
• Teckenfönster: LCD med Full HD, 2D-

segmenterad LED-bakgrundsbelysning
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect 

Natural Motion, Perfekt kontrast, Perfekta färger, 
Wide Color Gamut-display, Active Control + 
ljussensor, 2D-/3D-brusreducering, 400 Hz Clear 
LCD*, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning, 
LED-bakgrundsbelysning med lokal nedtoning, 
Segmenterad LED-bakgrundsbelysning, Bright Pro, 
LED Pro, Superupplösning, 3D-TV-förberedd*

• Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
• Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %
• Färgbehandling: 2250 biljoner färger, 17-bitars 

RGB
• 3D: 3D Ready*
• Kabinettets färg: Onyx Black Borstat aluminium

Ambilight
• Ambilight-version: 3 sidor
• Funktioner för Ambilight: Ambilight Spectra 3, 

Vardagsrumsljus-läge i standbyläge, Mjuk 
avstängning (solnedgång), Går att anpassa till 
väggens färg

• Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor
• Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: upp till 1 920 x 1 080p, 24, 25, 30, 

50, 60 Hz

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 15 W, kraftfullt ljud
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Dynamisk basförbättring, Incredible Surround, 
Diskant- och baskontroll, Clear Sound

• Högtalartyper: 2 dome tweeter-högtalare, 2 
woofers

Bekvämlighet

Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, 
Enhetsanslutningsguide, Automatisk identifiering av 
Philips-enheter, Dubbelt väggmonteringsstativ

• Lättanvänd: Användarhandbok på skärmen, 
Pekkontrollknappar, Favoritprogramsval, Mozaïc 
kanalöversikt, Allt i ett-upplevelseknapp, Allt i ett-
knappen Home

• Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-
dagars elektronisk programguide (EPG)*

• Bildformatsjustering: Autofyllning (inga svarta 
lister), Autozoom (originalformat), (innefattar 4:3, 
14:9, 21:9), Superzoom, Förstora film till 16:9, 
Widescreen, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-
punkt)

• Text-TV: 1200 sidor Hypertext
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för 

uppgradering av programvara, Programvara kan 
uppgraderas via USB, Uppgradering av fast 
programvara online

• Multimedia: DLNA-medieläsare, Net TV-tjänster, 
USB-medieläsare, Wi-Fi MediaConnect*

Multimedietillämpningar
• Bilduppspelningsformat: JPEG
• Musikuppspelningsformat: MP3, WMA (v2 upp till 

v9.2), AAC
• Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, 

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

• Net TV: Medföljer

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
• Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-T MPEG4*, 

DVB-C MPEG4*, MHEG
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Anslutningar
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
• Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
• Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
• VGA-in: PC-ingång, D-sub 15
• HDMI 1: HDMI v1.4 (återgångskanal för ljud)
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: HDMI v1.3
• HDMI-sidoingång: HDMI v1.3
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: 2x USB, 
(Videostore)
• Andra anslutningar: Hörlur ut, S/PDIF-utgång 

(koaxial), inbyggda WiFi 802.11b/g/n-
specifikationer, Ethernet-LAN RJ-45, 3D-TV-
anslutning

• HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud, Snabb 
HDMI-växling med Instaport

• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 
knapptryckning, EasyLink, Pixel Plus-länk (Philips), 
Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för 
systemet, System-standby

• Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
• Översikt: 4x HDMI, 2x USB, 2x SCART, 1x 

Ethernet, inbyggd Wi-Fi

Effekt
• Miljömärkt: Miljöcertifierade
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Strömförbrukning (medel): 92,0 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
• Strömförbrukning i av-läge: < 0,01 W
• Årlig strömförbrukning: 134,32 kWh
• Förekomst av bly: Ja*
• Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, 

Ljussensor, Ekoläge, Tyst bild (för radio), 
Automatisk avstängningstimer, Meny för 
ekologiska inställningar

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

955 x 596 x 69 mm
• Apparatstorlek med stativ (H x D): 632 x 240 mm
• Ställ, bredd: 460 mm
• Produktvikt: 20 kg
• Produktvikt (+stativ): 22 kg
• Lådans mått (B x H x D): 1200 x 786 x 200 mm
• VESA-fäste för väggmontering: justerbart 200 x 

300 mm
•
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Specifikationer
LED-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, digital-TV

* Med 400 Hz Clear LCD visas 400 scener per sekund genom att 
avancerad 200 Hz-teknik kombineras med avläsningsteknik för 
bakgrundsbelysning vid 50 % kapacitet.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig 
i alla länder

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster 
som erbjuds i ditt land.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* 3D-TV kräver tillbehöret PTA02 (Active shutter-glasögon och 
sändare, en 3D-kompatibel källenhet och 3D-källmaterial).

* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningen kan påverkas av datorns 
hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och 
rekommenderade krav finns på www.philips.com/wifimediaconnect. 
Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer 
i bild och ljud kan förekomma.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.
* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 

timmar per dag, 365 dagar om året.
* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 

där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
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