
 

 

Philips Econova
Σχεδιασμένη με γνώμονα 
το μέλλον

107 εκ. (42")
Full HD 1080p
Ψηφιακή τηλεόραση

42PFL6805H
Σχεδιασμένη με γνώμονα το μέλλον

με ηλιακά τροφοδοτούμενο τηλεχειριστήριο
Αφήστε την πραγματικά εκλεπτυσμένη απόδοσή της να σας αιχμαλωτίσει. Η 
υπέρλεπτη σχεδίαση σε αλουμίνιο υψηλής ποιότητας σάς επιτρέπει να 
απολαμβάνετε το μεγαλείο της τεχνολογίας LED.

Εικόνα και ήχος
• Ζωντανή εικόνα και ήχος για κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.

Στυλ
• Υπέρλεπτη σχεδίαση σε ανακυκλωμένο αλουμίνιο υψηλής ποιότητας

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
• Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• 2 σε 1 βάση για επιτραπέζια τοποθέτηση και στήριξη στον τοίχο ώστε να αποφεύγετε τα 
περιττά αξεσουάρ

• Το ηλιακά επαναφορτιζόμενο τηλεχειριστήριο καταργεί την ανάγκη αντικατάστασης των 
μπαταριών

• 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία για μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
• Διακόπτης Zero Watt (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης)



 Ενδεικτική λυχνία LED

Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο 
εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, 
συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική 
σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και 
τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην 
κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία 
φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα 
υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED 
απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη 
αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

100% ανακυκλώσιμη συσκευασία
Χρησιμοποιούμε συσκευασία από 100% 
ανακυκλώσιμα υλικά με σκοπό να 
ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. Κατά τη σχεδίαση αυτής της 
συσκευασίας δόθηκε μεγάλη έμφαση στις 
λεπτομέρειες και στην επαναστατική 
καινοτομία. Καταργώντας τα προστατευτικά 
από πολυστυρένιο και τις πλαστικές 
σακούλες, η τηλεόραση αυτή συμβάλλει με 
έναν ακόμα τρόπο στη εξασφάλιση ενός πιο 
βιώσιμου περιβάλλοντος. Σε ένα εξαιρετικά 
πρωτοποριακό βήμα για μια τηλεόραση 
αυτού του μεγέθους, χρησιμοποιούμε μόνο 
χαρτί και χαρτόνι, ώστε να είναι δυνατή η 
ευκολότερη ανακύκλωση ολόκληρου του 
πακέτου.

2 σε 1 βάση για επιτραπέζια 
τοποθέτηση και στήριξη στον τοίχο

Αυτή η επαναστατική, επιτραπέζια βάση 2 σε 
1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας στον 
τοίχο. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας σχεδίαση σάς επιτρέπει να 
την χρησιμοποιήσετε με 4 διαφορετικούς 
τρόπους: ως επιτραπέζια περιστρεφόμενη 
βάση, ως επιτοίχια περιστρεφόμενη βάση, 
ως εξαιρετικά επίπεδη επιτοίχια βάση και ως 
επιτοίχια βάση συμβατή με το πρότυπο Vesa. 
Χάρη στην απλή τοποθέτηση και την έξυπνη 
ισορρόπηση, η τηλεόρασή σας είναι πάντα 
τέλεια ευθυγραμμισμένη.

Υπέρλεπτη σχεδίαση σε ανακυκλωμένο 
αλουμίνιο
Η τηλεόραση αυτή είναι μία από τις πιο 
λεπτές της αγοράς. Η υπέρλεπτη οθόνη 
τελευταίας τεχνολογίας με οπίσθιο φωτισμό 
LED και το στιβαρό αλουμινένιο περίβλημα 
αποπνέουν ποιότητα. Οι καθαρές γραμμές 
της σχεδίασης σε ανακυκλωμένο αλουμίνιο 
υψηλής ποιότητας αποδεικνύουν έμπρακτα 
ότι ένα κορυφαίο προϊόν μπορεί να 
συνδυάζει την πιο προηγμένη τεχνολογία με 
τη βιωσιμότητα. Το αλουμίνιο που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 
προϊόντος είναι ανακυκλώσιμο κατά πάνω 
από 60%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από 
αυτό του κλασικού αλουμινίου.

Διακόπτης Zero Watt (μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης)
Μηδενική ενεργειακή κατανάλωση κατά το 
πάτημα του διακόπτη απενεργοποίησης 
μηδενικής ισχύος (0 Watt)

Ζωντανή εικόνα και ήχος
Το Pixel Precise HD βασίζεται στον 
βραβευμένο αλγόριθμο Pixel Plus. Μεταφέρει 
την ποιότητα εικόνας στο επόμενο επίπεδο 

με 4 τρισεκατομμύρια χρώματα, ενώ η 
τεχνολογία HD Natural Motion χαρίζει στις 
ταινίες σας άψογη κίνηση και πεντακάθαρη 
εικόνα. Με την τεχνολογία Super Resolution, 
το Pixel Precise HD σάς παρέχει τώρα την 
καλύτερη ποιότητα εικόνας, είτε 
παρακολουθείτε βίντεο από το Διαδίκτυο, 
είτε ταινίες Blu-ray καλής ποιότητας. Ο 
κρυστάλλινος ήχος του ηχοσυστήματος 
συνολικής ισχύος 20 W ολοκληρώνει την 
κινηματογραφική εμπειρία.

Ευρωπαϊκό 
οικολογικό σήμα
Ο οικολογικός 
σχεδιασμός της Philips 
έχει ως στόχο τη 
δημιουργία προϊόντων 

ολοένα και πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας 
αναγνωρίστηκαν και η Philips έχει 
κερδίσει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 
(το λουλούδι Eco) για την πλειοψηφία 
των μοντέλων της, χάρη στην υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, την εξαιρετικά 
χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση 
αναμονής (έως και 50% λιγότερο από τις 
απαιτήσεις του σήματος), την απουσία 
επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μόλυβδος) και 
το σχεδιασμό με γνώμονα την 
ανακύκλωση.

Πράσινο λογότυπο της Philips
Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να 
μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή 
κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 
Πώς; Προσφέρουν σημαντική 
περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς 
πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: 
ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, 
επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση 
και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.
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Χαρακτηριστικά
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τηλεχειριστήριο οικολογικού σήματος
Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Φωτεινότητα: 380 cd/m²
• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500000:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
• Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 42 ίντσες / 107 εκ. 
• Οθόνη: οπίσθιος φωτισμός edge LED, LED Full 

HD
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Βελτίωση εικόνας: Pixel precise HD, Active 

Control + Αισθητήρας φωτός, Clear LCD 100Hz, 
Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής 
αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Μείωση 
ειδώλων MPEG, HD Natural Motion, Εκπληκτική 
ανάλυση, Ενισχυτής χρωμάτων

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
• Επεξεργασία χρωμάτων: 4 τρισεκατομμύρια 
χρώματα (14bit RGB)

• Έγχρωμο περίβλημα: Σαγρέ αλουμίνιο

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
• Είσοδοι βίντεο: έως και 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 

60 Hz

Ήχος
• Ισχύς (RMS): Αόρατος ήχος 2 x 10 W
• Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων, 

Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, 
Καθαρός ήχος

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης 
καναλιών, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, 
Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Αυτόματος 
εντοπισμός συσκευών Philips, Επίτοιχο στήριγμα 
2 σε 1

• Ευκολία στη χρήση: Εγχειρίδιο χρήσης στην 
οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής, Επιλογή 
αγαπημένου προγράμματος, Πλέγμα καναλιών 
τύπου μωσαϊκού, Κουμπί εμπειρίας ενός 
πατήματος, Κουμπί Home ενός πατήματος

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για 
αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός 
οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*

• Τηλεχειριστήριο: Ηλιακά επανατροφοδοτούμενο 

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Autofill (χωρίς μαύρες 
γραμμές), Αυτόματο ζουμ (αρχικό φορμά), 
(περιλαμβάνει 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom, 
Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ευρεία οθόνη, χωρίς 
κλιμάκωση (κουκκίδα-κουκκίδα 1080p)

• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB

• Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσων USB

Εφαρμογές πολυμέσων
• Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG
• Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3
• Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη 

Codec:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
• Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *, 

DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
• Λειτουργίες HDMI: HDMI 1.4 με, Τύπος 
περιεχομένου, Deep Color, Κανάλι επιστροφής 
ήχου (HDMI 1)

• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Pixel Plus link (Philips), Τηλεχειριστήριο 
passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική 
οθόνη, Επισκόπηση δραστηριότητας (Philips), 
Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), EasyLink

• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 
1

• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 2
• Αριθμός USB: 1
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία τύπου F, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/
R, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Λειτουργία 
Common Interface Plus (CI+), Υποδοχή σύνδεσης 
για υπηρεσία, Κεραία IEC75

• Περίληψη: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Ρεύμα
• Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού 
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 46 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,07
• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 

0,01 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 67,2 kW·h
• Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Διακόπτης 
απενεργοποίησης για μηδενική κατανάλωση 
ισχύος, Αισθητήρας φωτός, Λειτουργία Eco, 
Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Αυτόματη 
απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Μενού 
ρυθμίσεων Eco

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 991 x 605 x 43 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Υ x Β): 

658 x 201 χιλ.
• Πλάτος βάσης: 480 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 14,5 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 16,2 κ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1200 x 786 x 160 χιλ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 

x 200 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο 
νομικών πληροφοριών και πληροφοριών 
ασφαλείας, Καλώδιο φόρτισης USB A > Micro-B

Βιωσιμότητα
• Ενεργειακή απόδοση: Η χαμηλότερη κατανάλωση 
ρεύματος στην κατηγορία των υπέρλεπτων 
τηλεοράσεων, Οθόνη LED χαμηλής κατανάλωσης 
ρεύματος, 60% χαμηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας συγκριτικά με το προηγούμενο 
μοντέλο, Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, 
Επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας, Ηλιακά 
επαναφορτιζόμενο τηλεχειριστήριο

• Υλικό κατασκευής: Τηλεόραση από πάνω από 
60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, Αρχιτεκτονική 
μικρών στοιχείων, Βάση 2 σε 1 για αποφυγή των 
απορριμμάτων, Ελάχιστα βιομηχανικά μεταλλικά 
απορρίμματα, Ελαχιστοποιημένο εσωτερικό 
καλώδιο

• Ανακύκλωση και απόρριψη: Σχεδιασμένη ώστε να 
αποσυναρμολογείται, Υψηλότερο ποσοστό 
ανακυκλώσιμου περιεχόμενου, υλικά 
συσκευασίας 100% από χαρτί

• Μείωση χρήσης επικίνδυνων υλικών: Σχεδίαση 
πλήρως απαλλαγμένη από αλογόνα και PVC

• Συσκευασία: 100% από χαρτί, Πλήρης απουσία 
πλαστικού από τη συσκευασία, Προστατευτικά 
καλύμματα από χαρτόνι, Ελαχιστοποιημένες 
διαστάσεις

• Εγχειρίδιο χρήσης: Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο 
χρήσης, Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης σε 28 
γλώσσες, Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

•
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* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η 
υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* 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.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

* Η ετήσια κατανάλωση ρεύματος υπολογίζεται με την τυπική 
κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή 
εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές 
εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο 
πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

http://www.philips.com

