
 

 

Philips Econova
Gelecek düșünülerek 
tasarlandı

107 cm (42")
Full HD 1080p
dijital TV

42PFL6805H
Gelecek düşünülerek tasarlandı

güneş enerjili Uzaktan Kumanda ile
Gerçekten saf performansla büyülenin. Yüksek kaliteli alüminyum kullanılarak yaratılan son 
derece ince tasarım ve LED teknolojisinin mükemmelliği.

Görüntü ve Ses
• Evde sinema deneyimi için gerçekçi görüntü ve ses.

Tarz
• Șık, ince, kaliteli ve geri dönüștürülmüș alüminyumdan üretildi

Her gün daha çevreci
• Düșük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
• 2'si 1 arada duvara montaj aparatı ve TV standı, aksesuar fazlalığını ortadan kaldırır
• Güneș enerjisiyle șarj edildiğinden, kumandanın pillerini değiștirmeniz gerekmez
• Çevre üzerinde en az etki için %100 geri dönüștürülebilir ambalaj
• Sıfır Watt güç düğmesi



 LED

Bu TV'deki gelișmiș LED aydınlatma teknolojisi 
çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü 
görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düșük enerji 
tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED 
aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli 
madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka 
aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor 
hem de yüksek parlaklığın, muhteșem 
kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin 
tadını çıkarıyorsunuz.

%100 geri dönüștürülebilir ambalaj
Çevre üzerinde en az etki için %100 geri 
dönüștürülebilir ambalaj kullanıyoruz. Bu 
ambalajın tasarımında pek çok detay ve yenilik 
bir arada. Strafor tamponların ve plastik 
poșetlerin artık kullanılmadığı bu TV ile 
sürdürülebilir çevre korumasına bir katkıda 
daha bulunuyoruz. Bu boyutta bir TV için son 
derece önemli bir gelișme de sadece kağıt ve 
mukavva kullandığımız için ambalajın kolayca 
geri dönüștürülebilir olması.

2'si 1 arada stand ve duvara montaj 
aparatı

Bu devrim yaratan 2'si 1 arada masa üstü standı 
televizyonunuzu kolayca duvara monte etmek 
için de kullanılabilir. Patentli tasarım tam 4 
montaj konumuna olanak sağlar: dönebilen 
masaüstü standı, dönebilen duvar montajı, ultra 
düz duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar 

montajı sabitleme. Kolay montaj ve akıllı seviye 
ayarı sayesinde TV'nize mükemmel bir yatay açı 
kazandırabilirsiniz.

Șık, ince, geri dönüștürülmüș 
alüminyum
Bu, piyasada bulunan en ince TV'lerden biri. En 
son teknoloji ürünü ultra ince yandan 
aydınlatmalı LED ekranı ve som alüminyum 
kasasıyla kalitesini gösteriyor. Yüksek kaliteli 
geri dönüștürülmüș alüminyum kullanımı ve 
alüminyum tasarımın saf görünümü, 
sürdürülebilirlik ve en son teknoloji ürünlerinin 
bir arada olabileceğinin kanıtı. Üretimde 
kullanılan alüminyum, standart alüminyuma 
göre çok yüksek bir değer olan %60'ın üzerinde 
geri dönüșüm oranına sahip.

Sıfır Watt güç düğmesi
0 Watt düğmesine bastığınız anda sıfır güç 
tüketimi

Gerçekçi görüntü ve ses
Pixel Precise HD, ödüllü Pixel Plus temelinin 
üzerine kurulmuștur. HD Doğal Hareket ve 4 
trilyon renkle görüntü kalitesini bir sonraki 
seviyeye tașıyarak, tüm filmlerinizin akıcı ve son 
derece net olmasını sağlar. Süper Çözünürlük 
özelliğine sahip Pixel Precise HD ile ister 
Internet'ten video izleyin, isterseniz mükemmel 
kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi görüntü 
kalitesine sahip olacaksınız. "Net ses" özellikli 
20 W hoparlör sistemi tam bir sinema 
deneyimi yașatıyor.

Güneș Enerjili Kumanda

Güneș enerjisiyle șarj edildiğinden, kumandanın 
pillerini değiștirmeniz veya atmanız gerekmez. 
Maksimum sürdürülebilirlik için tasarlanan 
güneș enerjili hücre piller, uzaktan kumandanızı 

gün ıșığını kullanarak șarj eder. Kapalı kıș 
günlerinde bile endișelenmenize gerek yok. 
Yerleșik akümülatör, uzaktan kumandayı 
çalıștırmaya ve kontrolü size vermeye yetecek 
kadar güç yedekler!

AB Eco Etiketi
Philips'in çevre dostu 
tasarım süreci daha da 
çevreci ürünler üretmeyi 
amaçlar. Bu alandaki 
çabalarımızın karșılığını 

aldık; Philips ürünlerinin pek çok modeli 
enerji verimliliğinin yüksek olması, 
bekleme modundaki güç tüketiminin son 
derece düșük olması (gerekli AB Eco 
Etiketi seviyesinden %50'ye varan oranda 
daha düșük), kurșun gibi tehlikeli 
maddelerin kullanılmaması ve kolayca geri 
dönüșüme tabi tutulacak șekilde 
tasarlaması nedeniyle AB ECO etiketi (Eco 
çiçeği) almaya hak kazandı.

Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji 
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli 
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar 
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi 
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az 
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
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Özellikler
Gelecek düșünülerek tasarlandı
107 cm (42") Full HD 1080p, dijital TV



16:9 film genișletme, Geniș Ekran, • Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme 
Görüntü/Ekran
• En-boy oranı: Geniș Ekran
• Parlaklık: 380 cd/m²
• Dinamik ekran kontrastı: 500000:1
• Tepki süresi (tipik): 2 ms
• İzleme açısı: 176º (Y) / 176º (D)
• Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm 
• Ekran: kenar LED arkadan ıșıklandırma, LED Full 

HD
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, Aktif 

Kontrol + Ișık sensörü, 100Hz Clear LCD, Dijital 
Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliștirme, Ișık 
Geçiș İyileștiricisi, MPEG parazit azaltma, HD 
Doğal Hareket, Süper Çözünürlük, Renk 
güçlendirici

• Ekran geliștirme: Yansıma önleyici ekran
• Parlaklık tepe oranı: 65 %
• Renk ișleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)
• Renkli kabin: Fırçalanmıș Gerçek Alüminyum

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 

30, 50, 60 Hz

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Geliștirme, Incredible 

Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound

Kullanılabilirlik
• Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar 

yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips 
cihazlarını otomatik algılama, 2'si 1 arada Duvara 
Montaj Standı

• Kullanım kolaylığı: Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, 
Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, 
Mozaik kanal yapısı, Tek tușla deneyim yașayın, Ana 
sayfa düğmesi

• Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki 
EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*

• Uzaktan Kumanda: Güneș enerjili șarj edilebilir 
uzaktan kumanda

• Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma (siyah 
çubuklar olmadan), Otomatik zoom (orijinal 
format), (4:3, 14:9, 21:9'u içerir), Süper Büyütme, 

ölçeklendirilmemiș (1080p noktadan noktaya)
• Teletekst: 1200 sayfa Yardımlı Metin
• Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir 

bellenim
• Multimedya: USB ortam tarayıcı

Multimedya Uygulamaları
• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
• Müzik Çalma Formatları: MP3
• Video Oynatma Formatları: Codec desteği:, H264/

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

Tuner/Alım/İletim
• Anten Giriși: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
• Dijital TV: DVB Karasal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C 

MPEG4*
• Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 4
• HDMI özellikleri: HDMI 1.4 ile, İçerik Türü, Deep 

Color, Ses Dönüș Kanalı (HDMI 1)
• EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunușla oynatma, 

Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda 
geçiși, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana 
ekrana Tak ve çalıștır eklentisi, Etkinlik indirme 
(Philips), Otomatik altyazı kaydırma (Philips), 
EasyLink

• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 2
• USB sayısı: 1
• Diğer bağlantılar: F tipi anten, Kulaklık çıkıșı, PC 

giriși VGA + Sol/Sağ Ses Giriși, S/PDIF çıkıșı 
(koaksiyel), Common Interface Plus (CI+), Servis 
konektörü, IEC75 Anten

• Özet: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Güç
• Green etiketi: ECO etiketi onaylı
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Șebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
• Enerji Etiketi Sınıfı: A+
• Güç tüketimi (tipik): 46,0 W
• Bekleme modunda güç tüketimi: 0,07
• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
• Yıllık enerji tüketimi: 67,2 kW·s
• Kurșun mevcudiyeti: Evet*
düğmesi, Ișık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü 
dondurma (radyo için), Otomatik kapama 
zamanlayıcı, Ekonomik ayarlar menüsü

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 991 x 605 x 43 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 658 x 201 mm
• Stand genișliği: 480 mm
• Ürün ağırlığı: 14,5 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 16,2 kg
• Kutu boyutları (G x Y x D): 1200 x 786 x 160 mm
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 

mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Hızlı 

bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik 
broșürü, Șarj kablosu USB A > Micro-B

Sürdürülebilirlik
• Enerji Verimliliği: Ultra ince TV'ler arasında en 

düșük güç, Düșük güçlü LED ekran, Eski modellere 
göre %60 daha az güç tüketimi, Ortam ıșığı 
sensörü, Enerji tasarrufu seçenekleri, Güneș 
enerjili uzaktan kumanda

• Malzeme: %60'tan fazla geri dönüștürülmüș 
Alüminyum, Minimal bileșenli Mimari, İsrafı önleyen 
2'si 1 arada Stand, Minimal endüstriyel metal 
atıklar, Minimal iç kablolama

• Geri dönüșüm ve ürünün atılması: Sökülmeye 
uygun tasarlandı, En yüksek yüzdeli geri dönüșüm 
içeriği, %100 kağıt ambalaj malzemesi

• Tehlikeli maddeler kullanılmıyor: Tamamı Halojen 
ve PVC içermeyen tasarım

• Ambalaj: %100 kağıt malzeme, %0 plastik ambalaj 
malzemesi, Tamamı mukavva tamponlar, Minimal 
boyutlar

• Kullanım kılavuzu: Basılı kullanım kılavuzu yok, 28 
dilde E-kullanım kılavuzu, Entegre E- kullanım 
kılavuzu

•
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Teknik Özellikler
Gelecek düșünülerek tasarlandı
107 cm (42") Full HD 1080p, dijital TV

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 

operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* Tipik çalıșma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün 

alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli 

parçalar ve bileșenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut 
muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurșun içerir.

http://www.philips.com

