
 

 

Philips Econova
Suunniteltu tulevaisuutta 
silmällä pitäen

107cm (42")
Full HD 1080p
digitaalitelevisio

42PFL6805H
Suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen

mukana aurinkoenergialla toimiva kaukosäädin
Upea suorituskyky takaa vangitsevan katselukokemuksen. Huippuohut muotoilu ja 
korkealaatuinen alumiinikuori kätkevät sisäänsä nerokasta LED-tekniikkaa.

Kuva ja ääni
• Luonnollinen kuva ja ääni tuovat elokuvakokemuksen kotiisi.

Malli
• Ohut ja korkealaatuinen, valmistettu kierrätetystä alumiinista

Ympäristön hyväksi päivästä toiseen
• Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
• Yhdistetty seinäteline ja jalusta tekee ylimääräiset lisävarusteet tarpeettomiksi
• Aurinkoenergialla latautuvaan kaukosäätimeen ei tarvitse koskaan vaihtaa paristoja
• Täysin kierrätettävän pakkauksen ansiosta tuotteen ympäristövaikutus on pienin mahdollinen
• Nollan watin virtakytkin



 LED

Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden 
kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä 
minimalistinen muotoilu, uskomaton 
kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. 
LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan 
ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-
taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta 
virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, 
uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä 
sekä elävistä väreistä.

Täysin kierrätettävä pakkaus
Jotta ympäristövaikutus on mahdollisimman 
pieni, käytämme täysin kierrätettäviä 
pakkauksia. Pakkauksen innovatiivisessa 
suunnittelussa on panostettu yksityiskohtiin. 
Poistamalla styroksilevyt ja muovipussit 
tuotteesta saatiin vieläkin 
ympäristöystävällisempi. Toisin kuin 
useimmissa tämän kokoluokan televisioissa, 
tuotteen innovatiivisessa pakkauksessa on 
käytetty vain paperia ja pahvia, minkä ansiosta 
pakkaus on helppo kierrättää 
kokonaisuudessaan.

Yhdistetty jalusta ja seinäteline

Tämän mullistavan 2-in-1-pöytäjalustan avulla 
voit helposti sijoittaa televisiosi myös seinälle. 
Patentoitu muotoilu mahdollistaa 4 erilaista 

kiinnitystapaa: kääntyvä pöytäjalusta, kääntyvä 
seinäteline, erittäin ohut seinäteline ja Vesa-
yhteensopiva seinäteline. Yksinkertaisen 
kiinnityksen ja nerokkaan säädön avulla saat 
asetettua television täysin suoraan.

Tyylikäs, ohut, kierrätetty alumiini
Tämä TV on profiililtaan markkinoiden 
ohuimpia. Korkealuokkaisesta kierrätetystä 
alumiinista valmistettu tukeva runko on täynnä 
laatua, josta esimerkkinä toimii uusinta 
tekniikkaa hyödyntävä, todella ohut LED-
näyttö. Tuotteen ulkomuoto todistaa, että 
kestävä kulutus voidaan yhdistää 
huippulaadukkaaseen tuotteeseen. 
Valmistuksessa käytetyn alumiinin 
kierrätysaste on yli 60 %, mikä on paljon 
tavallisesti käytettyä alumiinia korkeampi.

Nollan watin virtakytkin
Nollan watin virtakytkimellä virrankulutus 
saadaan nollaksi

Luonnollinen kuva ja ääni
Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus 
-tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle 
tasolle 4 biljoonalla värillä. HD Natural Motion 
tekee elokuvien liikkeistä sulavia ja 
äärimmäisen teräviä. Supertarkka Pixel Precise 
HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten 
internet-videoita tai hyvälaatuisia Blu-ray-
elokuvia. 20 W kaiutinjärjestelmä tuottaa 
puhtaan äänen ja viimeistelee täydellisen 
elokuvaelämyksen.

Aurinkoenergialla toimiva kaukosäädin

Kun kaukosäätimesi latautuu aurinkoenergialla, 
sinun ei enää tarvitse vaihtaa paristoja ja 

hävittää niitä. Ympäristöystävällisen 
aurinkokennon ansiosta kaukosäätimen 
energia saadaan päivänvalosta. Synkimpinäkään 
talvipäivinä ei kuitenkaan ole syytä huoleen, 
sillä laitteen sisäisen akun energiavaraston 
ansiosta kaukosäädin pysyy pitkään toiminnassa 
ja sinä toiminnan tasalla!

EU:n ympäristömerkki
Philipsin 
ympäristöystävällisessä 
suunnitteluprosessissa on 
tarkoituksena luoda 
tuotteita, jotka ovat 

entistä ympäristöystävällisempiä. Työmme 
on tuottanut tulosta, sillä Philips on saanut 
Euroopan ympäristömerkin 
(kukkatunnus) useimpiin malleihinsa, 
koska tuotteet ovat energiatehokkaita, 
niiden virrankulutus valmiustilassa on 
alhainen (jopa 50 % alle Euroopan 
ympäristömerkin vaatimusten), niissä ei 
ole vaarallisia aineita (esim. lyijyä) ja ne on 
suunniteltu helposti kierrätettäviksi.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Kohokohdat
Suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen
107cm (42") Full HD 1080p, digitaalitelevisio



elokuvalaajennus, Laajakuva, skaalaamaton (1080p, <0,01 W
Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: Laajakuva
• Kirkkaus: 380 cd/m²
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500000:1
• Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
• Katselukulma: 176º (vaaka) / 176º (pysty)
• Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm 
• Näyttö: reunojen LED-taustavalo, LED, Full HD
• Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
• Kuvanparannus: Pixel precise HD, Active Control 

ja valosensori, 100 Hz:n Clear LCD, Digitaalinen 
kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, 
LTI (Luminance Transient Improver), MPEG-
häiriönpoisto, HD Natural Motion, Supertarkkuus, 
Värien tehostus

• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
• Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
• Värinkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittinen, RGB)
• Rungon väri: Harjattua aitoa alumiinia

tuettu näyttöresoluutio
• Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
• Videotulot: enintään 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 

60 Hz

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
• Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -

korostus, Incredible Surround -ääni, Basso- ja 
diskanttisäätö, Kirkas ääni

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, 

Ohjattu asetustoiminto, Ohjattu laitteiden 
liittäminen, Havaitsee Philips-laitteet 
automaattisesti, 2-in-1-seinäteline

• Helppokäyttöinen: Kuvaruutukäyttöopas, 
Kosketusnäytön painikkeet, Suosikkiohjelman 
valinta, Mosaiikkikanavaruudukko, Yksi 
toimintopainike, Kätevä Home-painike

• Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8 
päivän sähköinen ohjelmaopas*

• Kaukosäädin: Aurinkoenergialla toimiva ladattava 
kaukosäädin

• Näyttöformaatin säätö: Automaattinen 
kuvantäyttö (ei mustia palkkeja), Automaattinen 
zoomaus (alkuperäinen kuvasuhde), (kuvasuhteet 
4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom, 16:9-

piste pisteeltä)
• Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta
• Multimedia: USB-mediaselain

Multimediasovellukset
• Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
• Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
• Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki:, 

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

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
• Digitaalitelevisio: DVB-T *, DVB-T MPEG4*, DVB-

C MPEG4*
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF

Liitännät
• HDMI-liitäntöjen määrä: 4
• HDMI-ominaisuudet: HDMI 1.4 ja, Sisältötyyppi, 

Deep Color, Audio Return Channel (HDMI 1)
• EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, 

Pixel Plus -linkki (Philips), Kaukosäätimen 
infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, 
Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug 
& play -toiminnolla, Toiminnon lataaminen 
(Philips), Automaattinen tekstityksen siirto 
(Philips), EasyLink

• Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
• Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 2
• USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
• Muut liitännät: F-tyypin antenni, Kuulokelähtö, 

PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), S/PDIF-lähtö 
(koaksiaali), Common Interface Plus (CI+), 
Palveluliitäntä, IEC75-antenni

• Yhteenveto: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Virta
• Ympäristöystävällinen tuote: Ympäristömerkki
• Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
• Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Energiatehokkuusluokka: A+
• Virrankulutus (tyypillinen): 46,0 W
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,07
• Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 
• Vuosittainen energiankulutus: 67.2 kWh
• Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
• Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, 

Valosensori, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio), 
Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-
asetukset-valikko

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 991 x 605 x 43 mm
• Laitteen mitat jalustan kanssa (K x S): 

658 x 201 mm
• Telineen leveys: 480 mm
• Tuotteen paino: 14,5 kg
• Tuotteen paino (+jalusta): 16,2 kg
• Laatikon mitat (L x K x S): 1 200 x 786 x 160 mm
• Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, 

Laki- ja turvallisuusesite, Latauskaapeli USB A > 
Micro-B

Ympäristö
• Energiansäästö: Matalin virrankulutus 

huippuohuiden televisioiden ryhmässä, Matalan 
virrankulutuksen LED-näyttö, Tarvitsee 60 % 
vähemmän virtaa edeltäjiinsä verrattuna, 
Vallitsevan valon tunnistin, 
Energiansäästömahdollisuudet, Aurinkoenergialla 
latautuva kaukosäädin

• Materiaali: TV yli 60-prosenttisesti kierrätettyä 
alumiinia, Komponentit suunniteltu 
mahdollisimman pieniksi, 2 in 1 -jalusta - vähemmän 
jätettä, Mahdollisimman vähän teollista 
metallijätettä, Mahdollisimman vähän laitteen sisällä 
olevia johtoja

• Kierrätys ja hävittäminen: Suunniteltu 
purkukelpoiseksi, Korkein 
kierrätettävyysprosentti, Pakkausmateriaali 100 % 
paperia

• Ei vaarallisia aineita: Ei sisällä lainkaan halogeenia 
eikä PVC:tä.

• Pakkaus: Materiaali valmistettu 100 % paperista, 
Pakkausmateriaalissa 0 % muovia, Täysin pahviset 
pehmusteet, Mahdollisimman pieni pakkaus

• Käyttöopas: Ei paperista käyttöopasta, Sähköinen 
käyttöopas 28 kielellä, Integroitu sähköinen 
käyttöopas

•
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Tekniset tiedot
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* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa 
maissa

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää 
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan 
mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä 
virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole 
teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö 
näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous 
Substances) poikkeuskohdan mukainen.

http://www.philips.com

