
 

 

„Philips“ Econova
Sukurta galvojant apie ateitį

107 cm (42 in)
„Full HD 1080p“ Skaitmeninis 
televizorius

42PFL6805H
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a saulės energiją naudojantis nuotolinio valdymo pultelis
 sužavės dar geresnė kokybė. Itin plonas korpusas iš aukštos kokybės aliuminio sukuria 
ikią aplinką mėgautis LED technologijos teikiamais privalumais.

Vaizdas ir garsas
• Gyvenimiškas vaizdas ir garsas perteiks kino teatro patirtį namuose.

Stilius
• Grakštus, plonas ir aukštos kokybė, pagamintas iš antrinio perdirbimo aliuminio

Ekologiškiau kiekvieną dieną
• Nuostabūs LED vaizdai ir nedidelės energijos sąnaudos
• „Du viename“ stovas ir tvirtinimo prie sienos laikiklis – nereikia papildomų priedų
• Saulės energija įkraunamam nuotolinio valdymo pultui niekada nereikės keisti baterijų
• 100% perdirbama pakuotė, kad žala gamtai būtų minimali
• Nulio vatų maitinimo jungiklis



 LED

Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija 
šiame „Full HD“ LED televizoriuje apjungia 
patrauklų minimalistinį dizainą, neįtikėtiną 
vaizdo kokybę ir nedideles energijos sąnaudos 
(palyginti su kitais šios kategorijos 
televizoriais). Be to, LED apšvietimo 
technologijoje nėra naudojamos pavojingos 
medžiagos. Todėl su LED fono apšvietimu 
galite mėgautis mažesnėmis energijos 
sąnaudomis, didesniu ryškumu, neįtikėtinu 
kontrastu, aiškumu ir gyvomis spalvomis.

100 % perdirbama pakuotė
Siekdami iki minimumo sumažinti žalą gamtai 
mes naudojame 100 % perdirbamą pakuotę. 
Daug detalių ir modernių inovacijų buvo 
panaudota kuriant šią pakuotę. Atsisakėme 
polistireno apsauginių detalių ir plastikinių 
maišų, todėl gamindami šį televizorių dar labiau 
prisidedame prie aplinkos tausojimo. Dėl 
novatoriškų technologijų šio dydžio 
televizoriams pakuoti galime naudoti tik 
popierių ir kartoną, todėl visą pakuotę daug 
lengviau perdirbti.

„Du viename“ stovas ir tvirtinimo prie 
sienos laikiklis

Šį revoliucinį stalinį stovą „du viename“ galima 
panaudoti ir kaip televizoriaus tvirtinimo ant 
sienos laikiklį. Patentuotas dizainas teikia ne 
mažiau kaip 4 montavimo pozicijas: stalinis 
sukamas stovas, sieninis sukamas stovas, ypač 
plokščias sieninis stovas ir su „Vesa“ 
suderinamas sieninis fiksavimas. Jį lengva 
montuoti ir jis puikiai reguliuojamas – 
televizorių pastatysite idealiai horizontaliai.

Grakštus, plonas antrinio perdirbimo 
aliuminis
Šio televizoriaus profilis vienas ploniausių 
rinkoje. Jo kokybę pabrėžia modernus, itin 
plonas LED ekranas ir vientisas aliuminio 
korpusas. Naudojant aukštos kokybės antrinio 
perdirbimo aliuminį, patraukli aliuminio dizaino 
išvaizda yra akivaizdus įrodymas, kad 
ekologiškumas ir aukšta gaminių kokybė gali 
būti puikiai suderinami. Gamyboje naudoto 
aliuminio antrinio perdirbimo dalis viršija 60 %, 
tai kur kas daugiau nei standartinio aliuminio.

Nulio vatų maitinimo jungiklis
Nulinis energijos suvartojimas paspaudus 0 
vatų jungiklį

Gyvenimiškas vaizdas ir garsas
„Pixel Precise HD“ sukurtas apdovanojimus 
laimėjusio „Pixel Plus“ pagrindu. Jis perkelia 
vaizdo kokybę į naują lygmenį su 4 trilijonais 
spalvų, naudojant HD natūralaus judesio 
technologiją, kuri užtikrins sklandžius judesius 
ir ypatingą ryškumą jūsų filmuose. „Super 
Resolution“, „Pixel Precise HD“ technologijos 
užtikrins geriausią vaizdo kokybę tiek žiūrint 
vaizdo įrašus iš interneto, tiek geros kokybės 
„Blu-ray“ filmus. 20 W garsiakalbių sistema su 
„clear sound“ technologija suteiks kino teatro 
pojūtį.

Saulės energiją naudojanti nuotolinio 
valdymo pultas

Saulės energija įkraunamam nuotolinio 
valdymo pultui niekada nereikės keisti ir 
išmesti baterijų. Maksimaliam ekologiškumui 
užtikrinti skirti saulės elementai tiesiog įkraus 
nuotolinio valdymo pultą iš nemokamo 
energijos šaltinio – dienos šviesos. Net 
tamsesniu žiemos metu nėra ko rūpintis. 
Įrengtas akumuliatorius turi pakankamą 
energijos rezervą, kad pultas veiktų ir jūs 
galėtumėte valdyti savo įrangą!

Energijos klasė A plius
ES energijos etiketė
ES energijos ženklas. „Philips“ daug metų 
aktyviai dirbo stengdamasi sumažinti 
televizoriaus energijos suvartojimą 
veikiant aktyviu ir budėjimo režimu, todėl 
dauguma „Philips“ televizorių 2010/2011 
m. gavo žalius ES energijos ženklus. Kuo 
ekologiškesnis ženklas, tuo mažesnis 
energijos suvartojimas veikiant budėjimo 
režimu, mažesnės sąskaitos už energiją bei 
tausojama aplinka.
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• Teletekstas: 1200 puslapių hipertekstas
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Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: Plačiaekranis
• Ryškumas: 380 cd/m²
• Dinaminis ekrano kontrastas: 500 000:1
• Atsako laikas (tipinis): 2 ms
• Matymo kampas: 176º (H) / 176º (V)
• Ekrano įstrižainės dydis: 42 in / 107 cm 
• Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas, LED „Full 

HD“
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Precise HD“, Aktyvus 

reguliavimas + šviesos jutiklis, 100 Hz „Clear LCD“, 
Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško 
kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo 
pagerinimas, MPEG artefakto sumažinimas, „HD 
Natural Motion“, Puiki raiška, Spalvų stiprinimas

• Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas 
ekranas

• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
• Spalvų apdorojimas: 4 trilijonai spalvų (14 bitų RGB)
• Korpuso spalva: Šlifuotas tikras aliuminis

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: iki 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W, nematomas garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

padidinimas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir 
žemųjų dažnių reguliavimas, Švarus garsas

Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, 

Nustatymų vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, 
Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, sieninis 
stovas „du viename“

• Lengva naudoti: Ekrano vartotojo vadovas, Jutikliniai 
mygtukai, Mėgstamos programos pasirinkimas, 
Mozaikinis kanalų tinklelis, „One-stop“ mygtukas, 
One-stop Home button

• Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 
dienų elektroninis programų gidas*

• Nuotolinis valdymas: Saulės energija įkraunamas 
pultas

• Ekrano formato nustatymai: Automatinis užpildymas 
(be juodų juostų), Automatinis padidinimas 
(originalus formatas), (4:3, 14:9, 21:9), Ypatingas 
padidinimas, Filmo padidinimas 16:9, Plačiaekranis, 
didelis mastelis (skiriamoji geba 1080p)

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

• Daugialypė terpė: USB medijos naršyklė

Multimedijos programos
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG
• Muzikos atkūrimo formatai: MP3
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Kodavimo algoritmų 

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

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *, DVB-T 

MPEG4*, DVB-C MPEG4*
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 4
• HDMI funkcijos: HDMI 1.4 su, Turinio tipas, „Deep 

Colour” funkcija, Garso grįžimo kanalas (HDMI 1)
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 

paspaudimu, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Perėjimas 
į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, 
Sistemos budėjimas, Pridedamas „Plug & play” 
pagrindiniame ekrane, Aktyvus atsisiuntimas 
(„Philips“), Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), 
„EasyLink“

• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 2
• USB jungčių skaičius: 1
• Kitos jungtys: Antenos F tipas, Ausinių išvestis, PC 

VGA + Garso L/R, S/PDIF išvestis (koaksialinis), 
Bendroji sąsaja „Plus CI+“, Paslaugos jungtis, Antena 
IEC75

• Santrauka: 4 HDMI, 1 USB, 2 SCART

Maitinimas
• Žaliasis ženklas: Pažymėtas ECO ženklu
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• Energijos sąnaudos (būdingos): 46,0 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,07
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: < 0,01 W
• Metinis energijos suvartojimas: 67,2 kW·h
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo 

jungiklis, Šviesos jutiklis, Eko režimas, Išjungti 
paveikslėlius (radijas), Automatinio išsijungimo 
laikmatis, Eko nustatymo meniu

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

991 x 605 x 43 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (H x D): 

658 x 201 mm
• Gaminio svoris: 14,5 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 16,2 kg
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1200 x 786 x 160 mm
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Greitos pradžios 

vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Įkrovimo laidas USB A > „Micro-B“

Pastovumas
• Energijos vartojimo efektyvumas: Mažiausios 

energijos sąnaudos itin plonuose televizoriuose, 
Mažos galios LED ekranas, 60 % mažesnė galia nei 
ankstesnių modelių, Aplinkos apšvietimo jutiklis, 
Energijos taupymo parinktys, Saulės energija 
įkraunamas pultas

• Medžiaga: Televizoriuje >60 % perdirbto aliuminio, 
Minimalistinė komponentinė architektūra, „Du 
viename“ stovas sumažina atliekas, Minimalios 
gamybinės metalo atliekos, Sumažintas vidinių laidų 
kiekis

• Antrinis perdirbimas ir utilizavimas: Lengvai 
išmontuojama konstrukcija, Aukščiausias perdirbamo 
turinio procentas, pakuotės medžiaga 100 % 
popierius

• Pašalintos pavojingos medžiagos: Konstrukcijoje 
visiškai nėra gyvsidabrio ir PVC

• Pakuotė: 100 % vientisa popieriaus medžiaga, 
pakuotėje naudojama 0 % plastmasės, Visiškai 
kartoninės atramos, Minimalūs matmenys

• Vartotojo vadovas: Nėra popierinio vartotojo 
vadovo, 28 kalbų elektroninis vartotojo vadovas, 
Integruotas elektroninis vartotojo vadovas

•
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Specifikacijos
Sukurta galvojant apie ateitį
107 cm (42 in) „Full HD 1080p“ Skaitmeninis televizorius

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 

nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal 
IEC62087 pat. 2.

* Metinis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal bendrąjį energijos 
suvartojimą skaičiuojant 4 val. per dieną, 365 dienas per metus.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo 
jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos 
išimties sąlygas, yra švino.

http://www.philips.com

