
 

 

Philips 4000 series
Τηλεόραση Full HD LED 
με Digital Crystal Clear

102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/T2/C

40PFT4109
Τηλεόραση LED Full HD

Με Digital Crystal Clear
Όλοι στο σπίτι σας θα ενθουσιαστούν με την ευκρινή, καθαρή εικόνα της τηλεόρασης 
Full HD LED της σειράς 4100 της Philips. Με μινιμαλιστική σχεδίαση, ζωντανές εικόνες 
και κορυφαίο ήχο, είναι η ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε οικιακό χώρο.

Ψυχαγωγία και διακόσμηση
• Χάρη στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα
• Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει τους χώρους ενός σύγχρονου σπιτιού

Λειτουργικότητα και ομορφιά
• Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε
• Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
• 100Hz PMR για ομαλές κινούμενες εικόνες

Δείτε τηλεόραση με την άνεσή σας
• Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα
• USB για αναπαραγωγή πολυμέσων



 Εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο

Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο 
περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. 
Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν 
ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, 
για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
μεγαλύτερη εικόνα.

Μοντέρνα σχεδίαση
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει 
απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. 
Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει 
τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.

Digital Crystal Clear
Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η 
Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. 
Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να 
παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε 
βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή 
αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Τηλεόραση LED Full HD
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη 
σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV 
προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά 
θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να 
έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό 
με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση 
και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά 
ρεαλιστική εικόνα.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη 
που ανεβαίνει στα ύψη, όταν παρακολουθείτε 
παιχνίδια, αθλητικούς αγώνες με γρήγορο 
ρυθμό και ταινίες δράσης. Αυτή η τηλεόραση 
της Philips διαθέτει τεχνολογία Perfect 
Motion Rate 100Hz γι' αυτόν ακριβώς το 
λόγο: για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
εικόνα με απόλυτα φυσική κίνηση. Γιατί 
ακόμα και όταν η καρδιά σας σταματά, η 
εικόνα που βλέπετε πρέπει να συνεχίζει να 
ρέει ομαλά.

Δύο είσοδοι HDMI με Easylink
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των 
καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο 
καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα 
εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας 
στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη 
συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας 
βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από 
την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το 
Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο 
τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες 
λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή 
DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το 
home cinema.

USB (φωτογραφίες, μουσική, βίντεο)

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το 
USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το 
MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα 
USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε 
φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, 
χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα 
περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
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Χαρακτηριστικά
Τηλεόραση LED Full HD
102 εκ. (40") Τηλεόραση LED Full HD, DVB-T/T2/C



Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: LED Full HD
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 40 ίντσες / 102 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Λόγος διαστάσεων: 4:3/16:9
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, 
Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz

Έξυπνη αλληλεπίδραση
• Πρόγραμμ: Pause TV, Εγγραφή USB*
• Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός 
πατήματος

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης 
υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης μέσω USB

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Μετατόπιση, Βασικό - 
Μεγέθυνση σε πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην 
οθόνη, Επέκταση, Ζουμ

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων*: 
Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 10W
• Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, 

Auto Volume Leveller, Βελτίωση μπάσων

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
• Αριθμός USB: 2
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• Άλλες συνδέσεις: Πιστοποίηση CI+1.3, Κεραία 

IEC75, Είσοδος ήχου (DVI), Λειτουργία Common 
Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου 
(οπτική), Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή 
σύνδεσης για υπηρεσία

• EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο 
passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Αυτόματη αλλαγή 
υποτίτλων (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, 
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων
• Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, 

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

• Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .AAS, .SMI, 

.SRT, .SSA, .SUB, .TXT
• Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, AMR, 

LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 έως 
v9.2)

• Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, 
JPS, PNG, PNS

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 

60Hz
• Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 

1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
• Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 44,8 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 65,5 kW·h
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 

W
• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 

0,3 W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: 
Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, 
Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

990 x 625 x 160 μμ
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 919 x 539 x 93,7 μμ
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

919 x 594 x 250 μμ
• Βάρος προϊόντος: 7,9 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 10 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 11,35 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 

x 200 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο 
ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο 
νομικών πληροφοριών και πληροφοριών 
ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης

•
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Προδιαγραφές
Τηλεόραση LED Full HD
102 εκ. (40") Τηλεόραση LED Full HD, DVB-T/T2/C

* Απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης για τις 
λειτουργίες Pause TV και εγγραφής USB. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV και κάντε κλικ 
στην Υποστήριξη.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής 
ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής 
προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα 
με τη χώρα και το κανάλι.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' 
μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 
πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην 
ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης 
της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη 
πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως 
και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
Philips.

http://www.philips.com

