
 

 

Philips 5000 series
Tunn LED-TV med Full 
HD, Smart TV och Pixel 
Precise HD

40 tum
LED-TV med Full HD
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2

40PFS5709
Tunn LED-TV med Full HD

Med Smart TV
Heja på favoritlaget med den smarta LED-TV:n med full HD i Philips 5709 -serie. Med 
Pixel Precise HD Engine med Digital Natural Motion får du jämn bild som är så realistisk 
att det känns som om du sitter på läktaren.

En TV som inte bara är smart – den är vacker också
• Smidiga mått som passar inredningen
• Ultratunn infattning som ger mer bild

Underhållning på en högre nivå
• Pixel Precise HD Engine: upptäck levande bildkvalitet
• Digital Natural Motion för jämna rörliga bilder
• 400 Hz PMR för bild med jämn rörelse

Anslut, kommunicera, spela in och dela
• Smart TV: en ny värld att utforska
• MyRemote-appen: det smartare sättet att samverka med TV:n
• WiFi Miracast™– spegla smarttelefonskärmen till TV:n
• Skype™ för samman människor (kamera som tillval)
• Cloud Explorer och Dropbox™: dela direkt till den stora skärmen
• Multiroom-klient – visa live-TV och inspelningar från en annan TV



 Tunn profil
Philips TV med tunn profil utgör ett snyggt 
inslag med sina smidiga, sofistikerade mått. 
Varför skulle en TV inte kunna vara lika snygg 
som den är funktionell?

Ultratunn ram
Traditionella TV-apparater har en infattning 
som löper runt TV:n som en ram. Vår 
ultratunna panel är modern och tunn, så att 
bilden blir huvudsaken.

Pixel Precise HD
Philips Pixel Precise HD Engine tar världen in i 
ditt vardagsrum. Se vacker natur och 
reseprogram med otrolig skärpa, med levande 
färger och hög kontrast. De svarta tonerna blir 
svartare och de vita blir vitare. Låt en ny värld 
öppna sig för dig i TV-soffan.

Digital Natural Motion
Du älskar actionfilm, sport och spel, och du vill 
ha bästa möjliga bild. Digital Natural Motion är 
Philips prisbelönta rörelsesförbättringsteknik 
som minskar skakningarna och ger 
utomordentlig skärpa och ett fantastiskt jämnt 
bildflöde.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
Inget slår adrenalinkicken från spel, spännande 
sportevenemang och actionfilmer, och den här 
TV-apparaten från Philips har 400 Hz Perfect 
Motion Rate som ger smidiga bilder som inte 
hoppar.

Smart TV
Titta på ett smartare sätt, som går bortom 
traditionell TV. Hyr och strömma film, video 
och spel från onlinevideobutiker. Se TV-
program som du har missat och ett växande 
utbud av onlineappar som till exempel 
YouTube.

MyRemote*
Styr Philips-TV:n med en smart enhet. Med 
MyRemote-appen är det enklare än någonsin 
att visa innehåll från en smart enhet på TV:n 
(SimplyShare), skicka digitala TV-sändningar till 
en surfplatta (Wi-Fi smart screen) eller hålla 
dig uppdaterad med hjälp av TV-
programguiden, där du kan välja de program du 
vill se.

Wi-Fi Miracast™*
Spegla det du ser på din bärbara enhet och dela 
det med vänner och familj på TV:n, från foton 
till videospel och mycket annat. Du speglar 

enkelt allt från din smarttelefon och surfplatta 
till den stora skärmen.

Skype™ och videosamtal genom TV:n*
Lägg till en ny dimension i dina samtal och dela 
upplevelser med de personer som är viktigast 
för dig, var de än råkar befinna sig. Med 
Skype™ i TV:n kan du ringa röst- och 
videosamtal från vardagsrummet. Det är bara 
att ansluta Philips TV-kameran (PTA317) till 
TV:n och njuta av utmärkt video- och 
ljudkvalitet utan att behöva lämna soffan.

Cloud Explorer
Cloud Explorer gör delningen enkel genom 
åtkomst till Dropbox™-kontot via TV:n. Dra 
och visa innehåll som finns online till TV-
skärmen. Varför inte dela glädjen? Ladda upp 
och visa innehåll från delade Dropbox™-
konton med vänner och familj i hela världen.

Multiroom-klient
Mångdubbla bildupplevelsen. Skapa ett internt 
nätverk som gör att du kan titta på program 
var du vill genom att ta emot en signal från en 
Philips server-TV någon annanstans i hemmet. 
När du är ansluten kan du skicka digitala TV-
sändningar och inspelningar från servern-TV:n 
till klient-TV:n. Du behöver inga nya kablar och 
betalar inte för flera abonnemang.
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Funktioner
Tunn LED-TV med Full HD
40 tum LED-TV med Full HD, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2



Bild/visning
• Teckenfönster: LED, Full HD
• Diagonal skärmstorlek: 40 tum / 102 cm 
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförhållande: 4:3/16:9
• Ljusstyrka: 350 cd/m²
• Bildförbättring: Pixel Precise HD, Digital Natural 

Motion, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro 
Dimming

Smart TV
• Interaktiv TV: HbbTV
• SmartTV-appar*: TV-repriser, Netflix, Spotify, 

Onlineappar, Videobutiker online, Öppna 
webbläsare, YouTube

• Social TV: Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8-dagars elektronisk 

programguide

Smart interaktion
• Användarinteraktion: SimplyShare, MultiRoom-

klient, WiFi Miracast-certifierad*, Cloud TV* och 
Cloud Explorer

• Program: Pause TV, USB-inspelning*
• Enkel installation: Automatisk identifiering av 

Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, 
Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide

• Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, 
Användarhandbok på skärmen

• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för 
uppgradering av programvara, Programvara kan 
uppgraderas via USB, Uppgradering av fast 
programvara online

• Signalstyrkeindikering
• Text-TV: 1000 sidor hypertext
• My Remote App*: Kontroll, Simply Share, TV-

guide, Wi-Fi Smart Screen
• Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, 

Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zoom, 
Sträck ut, Punkt: punkt

CPU
• Processortyp: Två kärnor

Ljud
• Uteffekt (RMS): 20 W
• Ljudfunktioner: Smart Stereo, Ambi wOOx, 

Naturligt ljud
• Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk ljudnivåutjämning, Basförbättring, 

Smart Sound

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-portar: 2
• Trådlösa anslutningar: Wi-Fi 2x2, integrerad
• Andra anslutningar: CI+1.3-certifierad, Audio in 

(DVI), Antenn IEC75, Common Interface Plus 
(CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång 
(optisk), Audio L+R-ingång, Hörlur ut, 
Serviceanslutning

• HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
• EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för 

fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-
standby, Automatisk Subtitle Shift (Philips)*, Pixel 
Plus-länk (Philips)*, Uppspelning med en 
knapptryckning

Multimedietillämpningar
• Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, 

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

• Textningsformat som stöds: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT

• Musikuppspelningsformat: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 upp till v9.2)

• Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, 
PNS

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt
• Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• EU-energimärkning, effekt: 43 W
• Årlig strömförbrukning: 63 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
• Strömsparfunktioner: Automatisk 

avstängningstimer, Ekoläge, Tyst bild (för radio)
• Strömförbrukning i av-läge: < 0,3 W
• Energiklass: A+

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 990 x 630 x 133 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

918 x 536 x 71 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

918 x 595 x 212 mm
• Produktvikt: 7,7 kg
• Produktvikt (+stativ): 9 kg
• Vikt inkl. förpackning: 11,3 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 400 x 200 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-

batterier, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr 
med juridisk information och 
säkerhetsinformation, Garantibevis, Bordsställning

• Extra tillbehör: Philips TV-kamera PTA317
•
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Specifikationer
Tunn LED-TV med Full HD
40 tum LED-TV med Full HD, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2

* MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika 
TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och 
operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/
TV.

* Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till 
www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt 
land.

* Cloud TV-utbudet är beroende av landtillgänglighet och regler
* För kompatibilitet krävs Wi-fi Miracast-certifiering samt Android 4.2 

eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen som 
medföljde enheten.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan 
begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner 
kan gälla.

* Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.
* 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.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 
8 dagar) beror på land och operatör.

* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

http://www.philips.com

