
 

 

Philips Econova
Designet med tanke på 
fremtiden

107 cm (42")
Full HD 1080p
digital-TV

42PFL6805H
Designet med tanke på fremtiden

med solcelledrevet fjernkontroll
Bli fengslet av en ytelse som virkelig er raffinert. Med en ultraslank design i aluminium av 
høy kvalitet ligger alt til rette for å oppleve strålende LED-teknologi.

Bilde og lyd
• Naturtro bilde og lyd for kinoopplevelse i din egen stue.

Stil
• Slank, tynn og av høy kvalitet. Laget av resirkulert aluminium

En grønnere hverdag
• Briljante LED-bilder med lavt strømforbruk
• 2-i-1 veggfeste og TV-stativ for å unngå unødvendig tilbehør
• Du trenger aldri å skifte batterier med solcelledrevet og oppladbar fjernkontroll
• 100 % resirkulerbar emballasje for lav påvirkning på miljøet
• Null watt-strømbryter



 LED

Denne TVen har den mest avanserte LED-
belysningsteknologien som finnes, i 
kombinasjon med en oppsiktsvekkende 
minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet 
og det laveste strømforbruket i sin kategori. I 
tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-
belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning 
kan du dermed glede deg over lavt 
strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, 
skarphet og levende farger.

100 % resirkulerbar emballasje
Vi bruker 100 % resirkulerbar emballasje for 
lav påvirkning på miljøet. Det ble lagt mye vekt 
på detaljer og banebrytende nyskaping da vi 
designet denne emballasjen. TVen bidrar til et 
mer bærekraftig miljø ved at 
polystyrenbeskyttelsen er fjernet. Den bruker 
kun papir og kartong, noe som er en veldig 
nyskapende utvikling for TVer av denne 
størrelsen, slik at hele emballasjen kan 
resirkuleres enkelt.

2-i-1 stativ og veggfeste

Dette revolusjonerende to-i-ett-bordstativet 
kan også brukes til å montere TVen din på 
veggen. Den patenterte designen gjør ikke 
mindre enn fire monteringsstillinger mulige: 
dreibart bordstativ, dreibar veggmontering, 
svært flat veggmontering og Vesa-kompatibel 

veggmontering. Monteringen er enkel med 
smart justering slik at du får TVen i perfekt 
horisontal stilling.

Slank, tynn, resirkulert aluminium
Denne TVen har en av de tynneste profilene på 
markedet. Den stråler av kvalitet med en 
førsteklasses, ultraslank LED-skjerm med 
opplyste kanter og et solid aluminiumshus. Ved 
å bruke resirkulert aluminium av høy kvalitet 
er den rene utforming til aluminiumsdesignet 
et levende bevis på at bærekraftighet kan 
kombineres med et overlegent produkt av høy 
kvalitet. Aluminiumsmaterialet brukt til å 
produsere denne TVen har en 
gjenvinningsprosent på over 60 %, som er mye 
høyere enn vanlig aluminium.

Null watt strømbryter
Null strømforbruk når du slår på eller av 0 W-
bryteren

Naturtro bilde og lyd
Pixel Precise HD bygger på den prisvinnende 
Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til 
et nytt nivå med 4 billioner farger med HD 
Natural Motion, noe som gjør at 
filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Med 
Super Resolution gir Pixel Precise HD deg nå 
den beste bildekvaliteten, enten du ser på en 
video fra Internett eller en Blu-ray-film med 
god kvalitet. Høyttalersystemet på 20 W med 
klar lyd fullfører kinoopplevelsen.

Solcelledrevet fjernkontroll

Med denne solcelledrevne og oppladbare 
fjernkontrollen trenger du aldri å skifte eller 
kaste batterier igjen. Solcellen er utformet for 
maksimal bærekraftighet og lader opp 

fjernkontrollen med dagslys. Du trenger heller 
ikke å bekymre deg for det mørke 
vinterhalvåret. Den innebygde akkumulatorens 
store energireserve gir strøm til 
fjernkontrollen, slik at du får full kontroll.

EUs miljømerke
Philips' prosess for 
miljøvennlige design har 
som mål å lage produkter 
som er stadig mer 
miljøvennlige. Innsatsen 

vår har blitt anerkjent og har blitt tildelt 
EUs miljømerke (blomsten) på 
flesteparten av modellene sine på grunn av 
at de er svært energieffektive, har meget 
lavt energiforbruk i standby (ned mot 
50 % av kravene til nivået i EUs 
miljømerke), fraværet av farlige stoffer 
(f.eks. bly) og design som gir enklere 
resirkulering.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Hvordan? De tilbyr en betydelig 
miljøforbedring på ett eller flere av de 
grønne nøkkelområdene til Philips – 
energieffektivitet, emballasje, farlige 
stoffer, vekt, resirkulering og kassering og 
livstidspålitelighet.
42PFL6805H/12

Høydepunkter
Designet med tanke på fremtiden
107 cm (42") Full HD 1080p, digital-TV



Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt) Lyssensor, Øko-modus, Slå av bilde (for radio), 
Bilde/skjerm
• Sideforhold: Widescreen
• Lysstyrke: 380 cd/m²
• Dynamisk skjermkontrast: 500000:1
• Svartid (typisk): 2 ms
• Visningsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Diagonal skjermstørrelse: 42 tommer / 107 cm 
• Skjerm: edge LED-bakbelysning, LED Full HD
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Bildeforbedring: Pixel Precise HD, Aktiv kontroll + 

lyssensor, 100 Hz Clear LCD, Digital 
støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, 
Luminance Transient Improver, Reduksjon av 
artefakter i MPEG, HD Natural Motion, Super 
Resolution, Fargeforsterker

• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
• Peak Luminansforhold: 65 %
• Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)
• Kabinettfarge: Børstet, ekte aluminium

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: opptil 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 

50, 60 Hz

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
• Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring, 

Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, 
Clear Sound

Anvendelighet
• Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, 

Innstillingsassistentveiviser, Veiviser for 
enhetstilkobling, Oppdag Philips-enheter 
automatisk, 2-i-1-veggfeste

• Enkel bruk: Brukerhåndbok på skjermen, 
Berøringskontrollknapper, Valg av 
favorittprogram, Kanaloversikt, mosaikk, Én knapp 
for all brukeropplevelse, Enkel Home-knapp

• Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-
dagers elektronisk programguide*

• Fjernkontroll: Solcelledrevet og oppladbar 
fjernkontroll

• Skjermformatjusteringer: Autofyll (ingen svarte 
striper), Autozoom (originalformat), (inkluderer 
4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Movie expand 16:9, 

• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 

via USB
• Multimedia: USB-medieleser

Multimedieprogrammer
• Formater for bildeavspilling: JPEG
• Formater for musikkavspilling: MP3
• Formater for videoavspilling: Kodekstøtte:, H264/

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

Tuner/mottak/overføring
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
• Digital-TV: DVB-bakkesignal *, DVB-T MPEG4*, 

DVB-C MPEG4*
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• HDMI-funksjoner: HDMI 1.4 med, Innholdstype, 

Deep Color, Audio Return Channel (HDMI 1)
• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Pixel 

Plus link (Philips), Fjernkontroll, passering, 
Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & 
play til startskjermen, Aktivitetsnedlasting (Philips), 
Automatisk flytting av undertekst (Philips), 
EasyLink

• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 2
• Antall USB-kontakter: 1
• Andre tilkoblinger: Antenne F-type, 

Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, S/
PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), 
Servicetilkobling, Antenne IEC75

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

Drift
• Miljømerket: Miljømerkesertifisert
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
• Energimerkeklasse: A+
• Effektforbruk (typisk): 46,0 W
• Effektforbruk i standby: 0,07
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,01 W
• Årlig energiforbruk: 67,2 kWh
• Spor av bly: Ja*
• Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, 
Timer for automatisk avslåing, Økoinnstillingsmeny

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 991 x 605 x 43 mm
• Mål for apparat med stativ (H x D): 658 x 201 mm
• Bredde, stativ: 480 mm
• Produktvekt: 14,5 kg
• Produktvekt (+stativ): 16,2 kg
• Eskemål (B x H x D): 1200 x 786 x 160 mm
• VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstart-guide, 

Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Ladekabel 
USB A > Micro-B

Bærekraftighet
• Lavt strømforbruk: Lavest strømforbruk blant 

ultratynne TVer, LED-skjerm med lavt 
strømforbruk, 60 % mindre effekt i forhold til 
forgjenger, Lyssensor for omgivelsene, 
Energibesparende alternativer, Solcelledrevet og 
oppladbar fjernkontroll

• Materiale: TV laget av > 60 % resirkulert 
aluminium, Arkitektur med et minimalt antall 
komponenter, 2-i-1-stativ forhindrer avfall, 
Minimalt med skrapmetall fra industri, Minimalt 
med interne kabler

• Resirkulering og avhending: Designet for 
demontering, Høyest prosentandel av 
resirkulerbart innhold, Emballasje 100 % papir

• Skadelige stoffer fjernet: Utforming fullstendig fri 
for halogen og PVC

• Emballasje: 100 % papir produsert av ett materiale, 
0 % plast i emballasjen, Kartongputer, Begrensede 
mål

• Brukerhåndbok: Ingen brukerhåndbok av papir, E-
brukerhåndbok på 28 språk, Integrert e-
brukerhåndbok

•
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Spesifikasjoner
Designet med tanke på fremtiden
107 cm (42") Full HD 1080p, digital-TV

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører 

støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige 
spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte 
operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din 
operatør for mer informasjon.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til 
IEC62087 Ed 2.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 
4 timer per dag, 365 dager i året.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

http://www.philips.com

