
 

 

Philips Econova
Navržené s ohledem na 
budoucnost

107 cm (42")
Full HD 1080p
digitální televize

42PFL6805H
Navržené s ohledem na budoucnost

s dálkovým ovladačem napájeným sluneční energií
Nechte se pohltit skutečně zdokonaleným výkonem. Mimořádně tenké provedení 
s použitím vysoce kvalitního hliníku pro vás připraví scénu, abyste si mohli vychutnat 
vynikající technologii LED.

Obraz a zvuk
• Realistický obraz a zvuk pro domácí filmový zážitek.

Styl
• Tenký, úzký a vysoce kvalitní, vyrobený z recyklovaného hliníku

Zelenější každý den
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• Držák na zeď a stojan pod televizor 2 v 1 eliminují potřebu zbytečného příslušenství
• Dálkový ovladač dobíjený sluneční energií znamená, že nemusíte nikdy vyměňovat baterii
• 100% recyklovatelné balení pro nejnižší dopad na životní prostředí
• Nulová spotřeba energie při rychlém pohybu přepínače se spotřebou 0 W



 LED

Světelná technologie LED je tou nejpokročilejší 
na trhu. U tohoto televizoru kombinuje 
nápadný minimalistický design s úžasnou 
kvalitou obrazu a navíc s nejnižší spotřebou 
energie ve své kategorii. Další ekologickou 
výhodou je, že světelná technologie LED 
neobsahuje nebezpečné materiály. Díky 
podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou 
spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný 
kontrast a ostrost i živé barvy.

100% recyklovatelné balení
100% recyklovatelné balení pro nejnižší dopad 
na životní prostředí. Design tohoto balení je 
tvořen mnoha detaily a průlomovou inovací. 
Omezením polystyrénových chráničů a 
plastových sáčků tento televizor navíc přispívá 
k trvale udržitelnějšímu životnímu prostředí. 
Pro televizor této velikosti je použit pouze 
papír a karton, takže celé balení lze snadno 
recyklovat, což je známkou vysoce 
inovativního vývoje.

Stojan a držák na zeď 2 v 1,

Tento televizor se dodává s revolučním 
stojanem na nábytek, který lze použít i pro 
montáž televizoru na stěnu. Nejsou třeba další 
držáky pro montáž na stěnu. Stojan je také 
navržen tak, aby byl televizor při montáži na 
stěnu vždy vyrovnaný. Televizor dokonale 
vyrovnáte jednoduše dotykem ruky! Nejen, že 
vše pohodlně najdete v jedné krabici, mnohem 
významnější je přínos pro životní prostředí, 
protože dochází k omezení zbytečného 
odpadu, neboť není nutné vyhazovat žádnou 
z částí.

Tenký, úzký, recyklovaný hliník
Tento televizor má jeden z nejtenčích profilů 
na trhu. Vyznačuje se kvalitou díky modernímu 
velmi tenkému displeji LED s technologií Edge-
lit a pevnému hliníkovému krytu. Použití 
vysoce kvalitního recyklovaného hliníku 
vytvářejícího vzhled dokonalého hliníkového 
provedení je živoucím důkazem skutečnosti, že 
udržitelný rozvoj a mimořádně špičkový 
výrobek mohou jít ruku v ruce. Hliník, použitý 
pro výrobu, vykazuje procento recyklace vyšší 
než 60 %, což je mnohem vyšší hodnota, než u 
standardního hliníku.

Přepínač s nulovou spotřebou energie
Nulová spotřeba energie při rychlém pohybu 
přepínače se spotřebou 0 W

Realistický obraz a zvuk
Technologie Pixel Precise HD vychází 
z oceněné technologie Pixel Plus. Kvalitu 
obrazu přináší na další úroveň s 4 biliony barev 
a funkcí HD Natural Motion, díky níž mají 
všechny filmy plynulý jako břitva ostrý obraz. 
Díky mimořádnému rozlišení přináší 
technologie Pixel Precise HD nejlepší kvalitu 
obrazu, ať už sledujete video z internetu nebo 
kvalitní filmy Blu-ray. Reproduktorový systém 
s výkonem 20 W uzavírá filmový zážitek 
díky „čistému zvuku“.

Dálkový ovladač napájený sluneční 
energií

Díky dálkovému ovladači dobíjenému sluneční 
energií už nikdy nemusíte vyměňovat nebo 
likvidovat baterie. Určeno pro maximální 
udržitelný rozvoj; solární článek dobije dálkový 
ovladač pomocí volně dostupného zdroje 
energie: denního světla. A ani během 
temnějších zimních dnů není důvod k obavám. 
Zabudovaný akumulátor obsahuje značnou 
zásobu energie, aby udržoval dálkové ovládání 
funkční a vám umožnil udržet si přehled!

Energetická třída A plus
Energetická nálepka EU
Společnost Philips dlouhodobě usilovala o 
snižování spotřeby energie svých 
televizorů, a to jak v zapnutém stavu, tak 
v pohotovostním režimu. Většina 
televizorů Philips proto v roce 2010/2011 
splnila nároky na zelenou energetickou 
nálepku EU. Odstín nálepky vyjadřuje míru 
šetrnosti k životnímu prostředí; čím je 
nálepka zelenější, tím nižší je spotřeba 
energie v zapnutém stavu a stejně tak jsou 
nižší vaše účty za energii.
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Přednosti
Navržené s ohledem na budoucnost
107 cm (42") Full HD 1080p, digitální televize



zoom (s podporou původních formátů), (4:3, 14:9, • Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Obraz/displej
• Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
• Jas: 380 cd/m²
• Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1
• Reakční doba (typická): 2 ms
• Úhel sledování: 176º (H) / 176º (V)
• Úhlopříčka obrazovky: 42 palců / 107 cm 
• Displej: Podsvícení displeje Edge LED, LED Full HD
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
• Vylepšení obrazu: Pixel Precise HD, Active 

Control + světelný senzor, 100Hz Clear LCD, 
Digital Noise Reduction, Zdokonalená funkce 
Dynamic contrast, zdokonalení přechodů jasu, 
Redukce artefaktu MPEG, HD Natural Motion, 
Super Resolution, Zesílení barev

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

• Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %
• Zpracování barev: 4 triliony barev (14bitové RGB)
• Barva skříňky: Leštěný pravý hliník

Podporovaná rozlišení
• Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
• Video vstupy: až 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 

60 Hz

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W, neviditelný zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů, 

Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Clear 
Sound

Pohodlí
• Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, 

Průvodce nastavením, Průvodce připojením 
zařízení, Automatické rozpoznání zařízení Philips, 
Podstavec pro montáž na stěnu 2 v 1

• Snadné použití: Uživatelský manuál na obrazovce, 
Dotyková ovládací tlačítka, Výběr oblíbených 
programů, Mozaiková mřížka kanálů, Jedno tlačítko 
pro všechny funkce, Sdružené tlačítko Home

• Elektronický programový průvodce (EPG): 
Průvodce Now + Next EPG, 8denní elektronický 
programový průvodce*

• Dálkový ovladač: Dobíjecí dálkový ovladač 
napájený sluneční energií

• Nastavení formátu obrazovky: Automatické 
doplnění obrazu (žádné černé pruhy), Automatický 

21:9), Velké zvětšení (Super Zoom), Rozšířený 
obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Nepřepočítaný 
(bod po bodu 1080p)

• Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 

firmwaru přes USB
• Multimédia: Prohlížeč médií USB

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání obrazu: JPEG
• Formáty přehrávání hudby: MP3
• Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků:, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *, DVB-T 

MPEG4*, DVB-C MPEG4*
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF

Možnosti připojení
• Počet připojení HDMI: 4
• Vlastnosti rozhraní HDMI: Rozhraní HDMI 1.4 s, 

Typ obsahu, Deep Color, Zpětný audio kanál 
(HDMI 1)

• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 
jednoho tlačítka, Propojení Pixel Plus (Philips), 
Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové 
ovládání audia, Systém v pohotovostním režimu, 
Přidání standardu Plug & Play na domovskou 
obrazovku, Stahování aktivit (Philips), Automatický 
posun titulků (Philips), EasyLink (digitální sběrnice 
mezi audio video zařízeními)

• Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
• Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 2
• Počet portů USB: 1
• Další připojení: Konektor typu F, Výstup pro 

sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, 
Výstup S/PDIF (koaxiální), Rozhraní Common 
Interface Plus (CI+), Servisní konektor, Anténa 
IEC75

• Souhrn: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Spotřeba
• Green label: Certifikace ECO label
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Značka energetické třídy: A+
• Spotřeba elektrické energie (typická): 46,0 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,07
• Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 

<0,01 W
• Průměrná roční spotřeba: 67,2 kW/h
• Přítomnost olova: Ano*
• Funkce úspory energie: Vypnutí se spotřebou 0 W, 

Světelný senzor, Režim Eco, Vypnutí obrazu 
(u rádia), Automatický vypínač, Nabídka nastavení 
Eco

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 991 x 605 x 43 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (V x H): 

658 x 201 mm
• Šířka stojanu: 480 mm
• Hmotnost výrobku: 14,5 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 16,2 kg
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

1 200 x 786 x 160 mm
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 

200 x 200 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Stručný 

návod k rychlému použití, Brožura s právními a 
bezpečnostními informacemi, Nabíjecí kabel USB A 
> Micro-B

Podpora udržitelného rozvoje
• Energetická účinnost: Nejnižší spotřeba energie u 

ultratenkých televizorů, Displej LED s nízkou 
spotřebou energie, O 60 % menší spotřeba než 
předchozí model, Senzor okolního osvětlení, 
Možnosti úspory energie, Dálkový ovladač 
dobíjený sluneční energií

• Materiál: TV obsahuje >60% recyklovaný hliník, 
Architektura s použitím minimálního množství 
komponentů, Stojan 2 v 1 zabraňuje vytváření 
odpadu, Minimální průmyslový odpad, 
Minimalizovaný interní kabel

• Recyklace a likvidace: Určeno pro rozložení, 
Nejvyšší % recyklovatelného obsahu, balicí materiál 
– 100% papírový

• Odstranění nebezpečných látek: Provedení bez 
halových prvků a PVC

• Balení: 100% papírové monomateriály, Pro balení je 
použito 0 % plastů, Polstrování je celé vyrobeno 
z kartonu, Minimalizované rozměry

• Uživatelský manuál: Není použit papírový 
uživatelský manuál, Elektronický uživatelský 
manuál ve 28 jazycích, Integrovaný elektronický 
uživatelský manuál

•
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Specifikace
Navržené s ohledem na budoucnost
107 cm (42") Full HD 1080p, digitální televize

* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích
* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 

operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle 
IEC62087 Ed 2.

* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 
4 hodiny denně 365 dnů v roce.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

http://www.philips.com

