
 

 

Philips 6000 series
Тънък Full HD LED 
телевизор със Smart TV и 
Pixel Plus HD

107 см (42")
Full HD светодиоден телевизор
Двуядрен
DVB-T/C/S/S2

42PFK6109
Тънък Full HD LED телевизор

Със Smart TV
Споделянето с приятели в Skype™ вече е по-лесно, благодарение на вградената Wi-Fi връзка в 

Smart Full HD LED телевизора Philips серия 6100. Захранван от системата Pixel Plus HD, насладете 

се на удивително 3D и цял свят от онлайн съдържание с ясни, наситени детайли.

Телевизор, който е повече от Smart – той е красив
• Фините размери допълват интериора ви
• Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

Развлечения от по-високо ниво
• Pixel Plus HD за красиви изображения, които ще обикнете
• Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
• 200Hz PMR за плавни движещи се изображения
• 3D реалистично ви отвежда на места, където не сте били преди

Свързвайте се, комуникирайте, записвайте и споделяйте
• Smart TV: цял нов свят за изследване
• Приложение MyRemote: по-интелигентният начин да взаимодействате с телевизора си
• Wi-Fi Miracast™ – отразете екрана на смартфона си на телевизора
• Skype™ събира хората заедно (опционална камера)
• Cloud Explorer и Dropbox™: споделяте директно на големия екран
• Клиент на Multiroom – гледайте телевизия на живо и записи от друг телевизор



 Тънък профил
Телевизорът с тънък профил от Philips 
изразява позиция с шикозните си, 
изтънчени размери. В крайна сметка защо 
телевизорът ви да не може да е толкова 
красив, колкото и функционален?

Свръхтънка рамка
Традиционните телевизори имат рамка, 
която се увива около телевизора като рамка 
на картина. Нашата свръхтънка рамка е 
съвременна и тънка, за да можете да се 
наслаждавате на повече картина.

Pixel Plus HD
Нищо не може да се сравни с това да се 
отпуснете, за да гледате любим филм или 
документален материал. И дали ще 
извличате поточно онлайн или гледате 
DVD, Philips Pixel Plus HD Engine представя 
по-реалистична картина, благодарение на 
по-яркото бяло и по-черното черно.

Full HD светодиоден телевизор
Качеството на картината има значение. 
Обикновените HD телевизори представят 
добро качество, но вие очаквате повече. 
Представете си отчетлив детайл, съчетан с 
висока яркост, невероятен контраст и 
реалистични цветове за картина, която 
изглежда като истинска.

200 Hz Perfect Motion Rate
Нищо не може да се сравни с прилива на 
адреналин от игрите, спортните събития с 
бързи движения или екшън филмите. Ето 
защо този телевизор Philips има 200 Hz 
Perfect Motion Rate; за да се наслаждавате на 
плавно движещи се изображения. Защото 
дори пулсът ви може да подскача, 

изображението, което гледате, не би 
трябвало.

3D
Наслаждавайте се на часове комфортно 
гледане с пасивната 3D технология, която 
ви осигурява висококачествено 3D. 
Конвертирайте всяко 2D съдържание в 
живо и безупречно 3D. Стилните и леки 3D 
очила са удобни за носене и не се нуждаят 
от батерии.

Smart TV
Открийте по-интелигентно изживяване, 
което се намира отвъд традиционната 
телевизия. Наемайте и гледайте поточно 
филми, видеоклипове или игри от онлайн 
видео магазини. Гледайте catch-up TV от 
любимите си канали и се наслаждавайте на 
растяща селекция от онлайн приложения 
като Youtube. Свържете се със семейството 
и приятелите чрез Skype™, Facebook и 
Twitter.

MyRemote*
Управлявайте телевизора си Philips 
директно от смарт устройство. С 
приложението MyRemote никога не е било 
по-лесно да споделяте съдържание от 
своето смарт устройство на телевизора 
(SimplyShare) или да сте информирани, 
благодарение на Справочника за 
телевизионните програми.

Wi-Fi Miracast™*
Отразете това, което виждате на смарт 
устройството си, и го споделете с приятели 
и семейство на телевизора. От снимки до 
видеоклипове, игри и други, отразете 
всичко от своя смартфон и таблет на 
големия екран с проста команда.

Видеоразговори на телевизора със 
Skype™*
Добавете ново измерение към разговорите 
си и споделяйте преживявания с хората, 
които са важни за вас, където и да са те. Със 
Skype™ на вашия телевизор можете да 
извършвате гласови и видео повиквания, 
когато сте у дома. Просто включете в 
телевизора предлаганата отделно камера за 
телевизор Philips (PTA317) и се 
наслаждавайте на отлично качество на 
картината и звука, удобно разположени на 
дивана си.

Cloud Explorer
Cloud Explorer улеснява споделянето, като 
ви позволява достъп до профила ви в 
Dropbox™ чрез телевизора. Лесно 
извличате и преглеждате всякакво 
съдържание, което сте съхранили онлайн, на 
телевизионния си екран. Защо да не 
споделите радостта? Просто качете и 
разглеждайте съдържание от споделени 
профили в Dropbox™ с приятели и членове 
на семейството в целия свят.

Клиент на Multiroom
Умножете удоволствието от гледането. 
Създайте домашна мрежа, която ви 
позволява да гледате програми където 
пожелаете, като приемате сигнал от 
телевизор-сървър Philips на други места в 
дома си. След свързване можете да 
извличате телевизия с цифрово излъчване и 
записи от телевизора-сървър към 
клиентския, без да прокарвате нови кабели 
или да давате още пари за няколко 
абонамента.
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Картина/дисплей
• Дисплей: LED Full HD
• Размер на екрана по диагонал: 42 инч / 107 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• 3D: Passive 3D, Игри с двама играчи на цял 
екран*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D 
конвертиране, Автоматично откриване на 3D, 
3D без премигване

• Съотношение на размерите на картината: 4:3/
16:9

• Яркост: 350 cd/m²
• Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz 

Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV
• Интерактивна телевизия: HbbTV
• Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, 

Netflix, Spotify, Онлайн приложения, Онлайн 
видео магазини, Свободен интернет браузър, 
YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• Справочник на телевизионните програми*: 
Електронен справочник на програмите за 8 дни

Интелигентно взаимодействие
• Взаимодействие с потребителя: SimplyShare, 

MultiRoom клиент, Wi-Fi Miracast Certified*, 
Cloud TV* и Cloud Explorer, Дистанционно 
управление с интелигентен текст

• Програма: Pause TV, Запис на USB*
• Лесно инсталиране: Автоматично откриване на 
устройства Philips, Съветник за свързване на 
устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, 
Съветник за помощ при настройки

• Лесна употреба: Бутон за директно начало, 
Екранно ръководство за потребителя

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Съветник за авт. надстройка на фърмуера, 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Настройки на формата на екрана: 
Усъвършенствана – Изместване, Основна – 
Запълване на екрана, Dot: dot, Побиране на 
екрана, Stretch, Мащабиране

• Индикатор за силата на сигнала
• Телетекст: 1000 страници Hypertext
• Приложение MyRemote*: Управление, Simply 

Share, ТВ справочник, Wi-Fi Smart Screen

Процесор
• Вид процесор: Двуядрен

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Звукови характеристики: Smart Stereo, Ambi 

wOOx, Естествен звук
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear 

Sound, Автоматично изравняване звук, 
Интелигентен звук, Подобрение на басите

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 3
• Брой компонентни входове (YPbPr): 1
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой USB портове: 2
• Безжични връзки: Wi-Fi 2x2 вградена
• Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио 
изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Изход за 
слушалки, Сервизен съединител

• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук, Готовност на системата, 
Автоматично изместване на субтитрите 
(Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Изпълнение с 
едно докосване

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Поддържани формати на субтитрите: .AAS, .SMI, 
.SRT, .SSA, .SUB, .TXT

• Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, 
AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 
до v9.2)

• Формати за възпроизвеждане на изображения: 
JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 

1920x1080p

Тунер/приемане/предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Power
• Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 

50/60 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 41 W
• Консумация на енергия годишно: 60 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, ECO 
режим, Изключване на образа (за радио)

• Консумирана мощност в режим изключено: < 
0,3 W

• Енергиен етикет с клас: A+

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1115 x 645 x 133 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

957 x 555 x 56 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

957 x 616 x 213 мм
• Тегло на изделието: 8,6 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 9,8 кг
• Тегло вкл. опаковката: 13 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 200 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 4 бр. пасивни 3D очила, 
Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип 
AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Брошура за правни 
въпроси и безопасност, Гаранционна карта

• Допълнителни аксесоари: Камера за телевизор 
Philips PTA317, 3D очила PTA417

•
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* Предлагането на приложението MyRemote и свързаните с него 
функции зависи от модела телевизор и страната, както и от 
модела смарт устройство и неговата операционна система. За 
повече информация посетете: www.philips.com/TV.

* За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за 
да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна

* Предлагането на Cloud TV зависи от наличието му в страната и 
нормативните уредби

* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и 
Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте 
документацията на вашето устройство.

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и 
записите може да са ограничени чрез защита на предаването 
срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени 
страни и канали.

* Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.
* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, 
за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на 
описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 
6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още 
не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

http://www.philips.com

