
 

 

Philips 6000 series
Ambilight 2 Taraflı XL ve 
Pixel Precise HD 
Özelliğine Sahip 3D Ultra 
İnce Smart LED TV

107 cm (42 inç)
Easy 3D
DVB-T/C/S/S2

42PFL6198K
Güzel ve Zeki

Ambilight özellikli ultra ince LED TV
Philips 6008 serisi 3D Smart LED TV ile izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırın. 
İnce tasarım sizi yanıltmasın; Skype™, 3D, 2 taraflı Ambilight ve daha birçok özelliğe 
sahiptir.

Daha azıyla daha fazlası—çerçevesiz izleme deneyimi
• Çerçevesiz tasarım daha șık bir görünüm kenarları azaltır
• Son dokunușlar - Göründükleri kadar üstün performans gösteren TV'ler

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda
• TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
• Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
• Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

Büyük ekrandaki paylașımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin
• Klavye uzaktan kumandası metin girmeyi kolaylaștırır
• MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
• Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın
• DLNA ile kolayca fotoğraf, müzik ve film paylașın

Daha zengin bir eğlence deneyimi
• 2 taraflı Ambilight XL seyir deneyiminizi zenginleștirir
• Daha net hareket ayrıntıları için Pixel Precise HD



 Çerçevesiz tasarım
Șık. Minimalist. Sağlam. Yüksek kaliteli pürüzsüz 
tek bir cam parçasından șık bir șekilde 
üretilmiștir. Camın dıș kenarlarını kaplayan 
çerçeve ultra ince metalden üretilmiștir. Tüm 
dekorlara sorunsuz uyum sağlayacak șekilde 
tasarlandı.

Özgün malzemeler
Eviniz tarzınızı yansıtır. Bu nedenle, 
tasarımlarımızda șık, göz alıcı renkler ve 
kaplamaları alüminyum ve çelik gibi özgün ve 
kaliteli malzemelerde birleștirerek 
televizyonlarımızın dekorunuza sorunsuz uyum 
sağlamasını hedefledik.

Skype™ TV video aramalar*
Dünyanın her yerinden sevdiklerinizle 
deneyimlerinizi paylaștığınız sohbetlere yepyeni 
bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile 
salonunuzdan sesli ve görüntülü görüșmeler 
yapın. İsteğe bağlı Philips TV kamerasını 
(PTA317) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan 
kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin 
keyfini yașayın.

Dahili Wi-Fi
Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, 
içerik dünyasına kolayca erișmenize veya 
evinizde kolayca paylașmanıza olanak 
sağlayacak șekilde ev ağınıza hızlı ve kolay 
șekilde bağlanmanıza imkan tanır.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları
Geleneksel TV'nin temelini olușturan sınırlarda 
gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, 
video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve 
doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz 
kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin 
ve Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal 
ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla iletișim kurun. 
Ya da sadece Internet'te gezinin!

Klavye uzaktan kumandası
Kontrolü elinize alın. Tamamen sezgisel 
uzaktan kumandamızda imleç tușları, ses 
kontrolü ve kısayol tușları gibi tüm alıșık 
olduğunuz unsurla bulunur. Tüm durumlarda 
kolay metin giriși için uzaktan kumandayı ters 
çevirin. Hepsinden önemlisi, jiroskop 
sensörlerine sahip olan ve yukarı ve așağı 

yönleri algılayabilen uzaktan kumandamızla 
kanal değiștirme endișesi olmadan metin 
girebilirsiniz.

Wi-Fi Miracast™*
Nerede olursanız olun ve istediğiniz her anda 
izlemek istediğinizi izleyin. Cihazlarınızdaki 
içeriği yansıtın ve büyük ekranda izleyin. Akıllı 
telefon, dizüstü bilgisayar ekranı ve daha 
fazlasındaki fotoğrafları paylașın. Bağlantılar 
kolayca kurulur ve teknoloji birden fazla 
cihazda sorunsuz çalıșır.

SimplyShare TV
Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızı 
kullanarak, fotoğraf, müzik, video ve filmlerinizi 
DLNA ile paylașın büyük ekranda keyfini 
çıkarın. Paylașım kolay hale getirildi.

MyRemote*
Tek bir basit uygulamayı kullanarak TV'nizi 
kontrol edin ve uzaktan kumanda olmadan 
kayıt yapın. Tabletiniz veya akıllı telefonunuzu 
orijinal uzaktan kumandanızın tüm 
özelliklerinin yanı sıra metin girme gibi ekstra 
özelliklere sahip bir evrensel uzaktan 
kumandaya dönüștürün. SimplyShare ișlevi, 
içeriği TV'nize yansıtır. Wi-Fi akıllı ekranı 
kullanarak dijital yayın yapan TV'yi cihazlarınıza 
aktarın. MyRemote kayıt özelliğiyle sevdiğiniz 
programları hareket halindeyken kaydedin ve 
hiç bir șeyi kaçırmayın. Kaydetmek ve daha 
sonra izlemek istediğiniz programları seçmek 
için TV Program Rehberi içeriğine gözatmanız 
yeterli. Bir Smart TV'i yönetmek için gerçekten 
akıllı bir uygulama gerekir.

Ambilight 2 taraflı XL
Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının iki 
kenarından TV'nizin etrafındaki duvara ekstra 
geniș bir ıșık yansıtarak ekranınızın daha geniș 
ve izleme deneyiminin daha sürükleyici 
olmasını sağlar. Ișığın rengi TV'deki görüntüye 
göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum 
sağlayan ișlev sayesinde, ıșığın rengi duvarınızın 
renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle 
mükemmel șekilde ayarlanır. Birçok ayar 
arasında izleme tercihlerinize uygun ayarları 
belirleyerek, deneyiminizi size özgün hale 
getirebilirsiniz.

Pixel Precise HD
Bașarılı Pixel Plus teknolojimizin temelini 
olușturan yüksek çözünürlüklü görüntüyü bir 
sonraki seviyeye tașıdık. 4 trilyondan fazla 
renge sahip olan Süper Çözünürlük 
teknolojisini kullanarak, en iyi Full HD TV 
görüntü kalitesini içerikten bağımsız olarak 
elde etmeyi bașardık. Bu teknoloji, yüksek 
kaliteli Blu-ray filmlerin yanı sıra çevrimiçi 
videoları izlerken de keyif almanızı sağlar.

Smart TV
Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video 
kiralama ve kaçırdığınız programları 
yakalama șansı sunar
Geleneksel TV'nin temelini olușturan 
sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video 
mağazalarından film, video, oyun ve daha 
fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde 
yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda 
kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve 
Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve 
sosyal ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla 
iletișim kurun. Ya da sadece Internet'te 
gezinin!

Çift Çekirdekli
Süper hızlı akıllı ișlevler için Çift Çekirdekli 
ișlemci.
Philips TV'ler hızlı ve sezgisel kullanım 
olanağı sağlayan Smart TV ișlevleri için çift 
çekirdekli ișlemciler kullanır. Bu ișlemciler 
birçok uygulamanın bilgi ișlem süreçlerinin 
aynı anda yürütülmesine olanak sağlayarak 
genel program hızını artırır ve böylece 
TV'nizde aynı anda video arama yapıp, TV 
izlerken süper hızlı sohbet edebilirsiniz!
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Özellikler
3D Ultra İnce Smart LED TV
107 cm (42 inç) Easy 3D, DVB-T/C/S/S2



Screen • Yıllık enerji tüketimi: 75 kW·s
Ambilight
• Ambilight Versiyonu: 2 taraflı XL
• Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlanma, 

Dinlenme ıșık modu

Görüntü/Ekran
• Ekran: LED Full HD
• Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• 3D: 2 Kișilik Tam Ekran Oyun*, 3D Derinlik ayarı, 

2D - 3D dönüștürme, Easy 3D
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 400 cd/m²
• Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
• Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, Micro 

Dimming, 700 Hz Perfect Motion Rate, Mükemmel 
3D Doğal Hareket

Smart TV
• Etkileșimli TV: HbbTV*
• SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, 

Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, 
Açık Internet tarayıcı, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi

Akıllı Etkileșim
• Kullanıcı etkileșimi: SimplyShare, Akıllı metin 

özellikli uzaktan kumanda, Wi-fi Miracast 
Sertifikalı*, MultiRoom İstemci ve Sunucu*, PC 
Monitör Giriși

• Program: Pause TV, USB Kayıt*
• Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik 

algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum 
sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı

• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri 
Kullanım Kılavuzu

• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 
yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme

• Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, 
Otomatik zoom, 16:9 film genișletme, Süper 
Büyütme, Ölçeklendirilmemiș, Geniș Ekran

• Sinyal gücü göstergesi
• Teletekst: 1200 sayfa Yardımlı Metin
• My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote 

Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart 

CPU
• İșlemci türü: Çift Çekirdekli

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 24W (2 x 12W)
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround, Saf Bas, 3D wOOx

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 4
• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 3
• Kablosuz bağlantılar: Dahili Wi-Fi 11n
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkıșı 
(optik), Sol/Sağ Ses giriși, Kulaklık çıkıșı

• HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüș Kanalı
• EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçiși, 

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana 
Tak ve çalıștır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma 
(Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek 
dokunușla oynatma

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, 

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

• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - 
v9.2 arası)

• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-T/C/S/S2
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
• MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Enerji Etiketi Sınıfı: A+
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 54 W
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama 

zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ișık sensörü, Görüntü 
dondurma (radyo için)

• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,1 W

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 1150 x 735 x 132 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 953 x 562 x 32,5 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

953 x 633 x 205 mm
• Ürün ağırlığı: 12,5 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 13,9 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 16,8 kg
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 

mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan 

Kumanda, 2 x AAA Pil, Dönebilen masaüstü standı, 
Hızlı bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik 
broșürü, SCART Adaptörü, Komponent kablo 
adaptörü, Garanti Belgesi, 6x Pasif 3D Gözlük

• İsteğe bağlı aksesuarlar: Philips TV kamerası 
PTA317, 3D gözlük PTA417, 3D gözlük Oyun kiti 
PTA436

•
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Teknik Özellikler
3D Ultra İnce Smart LED TV
107 cm (42 inç) Easy 3D, DVB-T/C/S/S2

* MyRemote uygulaması ve ilgili ișlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra 
akıllı aygıtın modeli ve İșletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha 
fazla bilgi için lütfen șu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast 
sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine 
bașvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, 
www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın 
kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal 
kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.
* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve 

yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yașamadıklarından emin 
olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelișmemiș 
olduğundan 6 yaș altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote 
uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre 
bağlıdır.

http://www.philips.com

