
 

 

„Philips“ 5000 series
Plonas „Full HD LED“ 
televizorius su „Smart TV“ 
ir „Pixel Precise HD“

102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“
DVB-T/T2/C

40PFT5709
Plonas „Full HD LED“ televizorius

Su „Smart TV“
Palaikykite savo komandą žiūrėdami „Philips“ 5709 serijos „Smart Full HD LED“ 
televizorių. Panaudojus „Pixel Precise HD“ technologiją su „Digital Natural Motion“ 
detalės yra labai tikroviškos. Tai tarsi jūsų bilietas į kiekvienas varžybas.

Šis televizorius ne tik išmanus, jis dar ir gražus
• Plona konstrukcija dera prie jūsų interjero
• Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Aukštesnis pramogų lygmuo
• „Pixel Precise HD Engine“ – atraskite ryškaus vaizdo kokybę
• Skaitmeninis natūralus judesys – sklandūs judantys vaizdai
• 400 Hz PMR – kad vaizdai judėtų sklandžiai

Prisijunkite, bendraukite, įrašykite ir bendrinkite
• „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį
• Programa „MyRemote“ – išmanesnis televizoriaus valdymas
• „Wi-Fi Miracast™“ – peržiūrėkite išmaniojo telefono turinį televizoriaus ekrane
• „Skype™“ suartina žmones (kamera pasirenkama)
• Su „Cloud Explorer“ ir „Dropbox™“ bendrinkite dideliame ekrane
• „MultiRoom“ klientas – galite žiūrėti tiesiogines TV laidas ir įrašus, rodomus per kitą televizorių



 Plona konstrukcija
„Philips“ plonos konstrukcijos televizoriaus 
išskirtinumas yra plonas, rafinuotas dizainas. 
Jūsų funkcionalus televizorius dar ir gražus.

Itin siauras rėmelis
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg 
paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra 
modernus ir plonas, todėl galite mėgautis 
platesniu vaizdu.

„Pixel Precise HD“
Su „Philips“ technologija „Pixel Precise HD 
Engine“ pasaulis bus arčiau jūsų. Žiūrėkite 
mėgstamas laidas apie gamtą ir keliones 
tikroviškai ryškiai. Tamsiausia juoda ir 
šviesiausia balta spalva išryškina sodrias spalvas 
ir kontrastą, todėl patirsite naujų įspūdžių 
nepakilę nuo sofos.

Skaitmeninis natūralus judesys
Jums patinka veiksmo filmai, sporto laidos ir 
žaidimai ir pageidaujate kuo geresnės vaizdo 
kokybės? „Digital Natural Motion“ yra 
„Philips“ apdovanojimų pelniusi judesio 
gerinimo technologija, kurią naudojant 
mažinamas virpėjimas, užtikrinamas puikus 
ryškumas ir neįtikėtinas vaizdų sklandumas.

400 Hz „Perfect Motion Rate“
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius 
žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo 
filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 400 

Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl 
judantys vaizdai rodomi itin sklandžiai, net 
žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.

Smart TV
Įgykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami 
įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės 
filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių 
vaizdo įrašų parduotuvių. Žiūrėkite mėgstamus 
televizijos kanalus internete ir mėgaukitės 
augančia internetinių programų, pvz., 
„YouTube“, pasiūla. Bendraukite su šeima ir 
draugais per „Skype™“, „Facebook“ ir 
„Twitter“.

„MyRemote“*
Valdykite „Philips“ televizorių savo išmaniuoju 
įrenginiu. Naudodamiesi „MyRemote“ 
programa galite lengvai peržiūrėti išmaniojo 
įrenginio turinį televizoriuje („SimplyShare“), 
perkelti skaitmeninės televizijos transliacijas į 
planšetinį kompiuterį („Wi-Fi Smart Screen“) 
arba, naudodamiesi televizijos programų 
vedliu, galite žiūrėti naujausias laidas.

„Wi-Fi Miracast™“*
Peržiūrėkite išmaniojo įrenginio turinį ir 
dalykitės juo su draugais ir šeima televizoriaus 
ekrane. Panaudoję paprastą komandą žiūrėkite 
televizoriaus ekrane nuotraukas, vaizdo įrašus 
ir žaidimus, esančius jūsų išmaniajame telefone 
arba planšetiniame kompiuteryje.

„Skype™“ televiziniai vaizdo 
skambučiai*
Atraskite naują skambinimo būdą ir dalykitės 
įspūdžiais su jums svarbiais žmonėmis, kad ir 
kur jie būtų. Naudodami televizoriaus 
„Skype™“ balso ir vaizdo skambučių funkciją, 
skambinkite iš savo svetainės. Tiesiog prie 
televizoriaus prijunkite pasirenkamą „Philips“ 
televizoriaus kamerą (PTA317) ir patogiai 
įsitaisę ant sofos mėgaukitės puikia vaizdo ir 
garso kokybe.

„Cloud Explorer“
Naudodamiesi „Cloud Explorer“ galite per 
televizoriaus meniu pasiekti savo 
„Dropbox™“ paskyrą ir lengvai dalytis turiniu. 
Paprasta perkelti į televizoriaus ekraną ir 
peržiūrėti internete įrašytą turinį. Kodėl 
nepasidalijus džiaugsmu? Tiesiog įkelkite turinį 
iš bendrų savo ir draugų ar šeimos narių 
„Dropbox™“ paskyrų ir peržiūrėkite.

„MultiRoom“ klientas
Mėgaukitės vaizdais keliose vietose. Sukurkite 
namų tinklą, kuriuo galėsite žiūrėti programas, 
kur norite, gaudami signalą iš „Philips“ serverio 
televizoriaus bet kurioje namų vietoje. 
Prisijunkite ir dalykitės skaitmeninės televizijos 
transliacijomis ir įrašais iš serverio 
televizoriaus į kliento televizorių be papildomų 
kabelių ir abonementų.
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Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 40 in / 102 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
• Ryškumas: 350 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Precise HD“, 

Skaitmeninis natūralus judesys, 400 Hz „Perfect 
Motion Rate“, „Micro Dimming“

Smart TV
• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• „SmartTV“ programos*: Televizija internete, 

„Netflix“, „Spotify“, Internetinės programos, 
Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira 
interneto naršyklė, „YouTube“

• „Social TV“: „Facebook“, Skype, Twitter
• Televizijos programų vedlys*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas

Išmanioji sąveika
• Vartotojo sąveika: SimplyShare, „MultiRoom“ 

klientas, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“*, „Cloud 
TV“* ir „Cloud Explorer“, Išmanusis nuotolinio 
valdymo pultas su teksto įvedimu

• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 

aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo 
diegimo vedlys, Nustatymų vedlys

• Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, 
Ekrano vartotojo vadovas

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
• „My Remote“ programa*: Valdymas, „Simply 

Share“, TV gidas, Wi-fi Smart Screen
• Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą 

ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, 
išdidinimas, Stretch, Taškas: taškas

CPU
• Procesoriaus tipas: „Dual-Core“

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garso funkcijos: Išmanusis stereofoninis, „Ambi-

wOOx“, Natūralus garsas
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 

garsas, Automatinis garso išlyginimas, Žemųjų 
dažnių patobulinimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 3
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 2
• Bevielės jungtys: Integruotas „Wi-Fi 2x2“
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso 

išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Ausinių 
išvestis, Paslaugos jungtis

• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Automatinis subtitrų slinkimas 
(„Philips“)*, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“)*, 
Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

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

• Subtitrų formatų palaikymas: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA v2 iki v9,2

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

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

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 43 W
• Metinis energijos suvartojimas: 63 kW·h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
režimu: < 0,3 W

• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

990 x 630 x 133 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

918 x 536 x 71 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

918 x 595 x 212 mm
• Gaminio svoris: 7,7 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 9 kg
• Svoris su pakuote: 11,3 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Garantijos lapelis, Stalinis stovas

• Pasirenkami priedai: „Philips“ televizoriaus kamera 
PTA317

•
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102 cm (40 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“, DVB-T/T2/C

* Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose 
televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo 
išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite 
apsilankę: www.philips.com/TV.

* Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir 
raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas

* „Cloud TV“ pasiūla priklauso nuo šalies pasiekiamumo ir reglamentų
* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su 

„Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* „Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.
* 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.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

http://www.philips.com

