
 

 

„Philips“ 7000 series
Itin plonas „Smart Full HD 
LED“ televizorius su 3 
pusių „Ambilight“ ir „Smart 
TV“

107 cm (42 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“
DVB-T/T2/C/S/S2
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in plonas „Smart Full HD LED“ televizorius

 3 pusių „Ambilight“
l belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio „Philips“ 7500 serijos „Smart Full HD LED“ 
evizorius išsiskiria itin galingu garsu. Jūsų žiūrėjimo pojūčius dar labiau sustiprins ne tik 
drus žemųjų dažnių garsas, bet ir berėmė konstrukcija bei 3 pusių „Ambilight“.

Praskaidrinkite gyvenimą. Mėgaukitės. Gyvenkite.
• Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Šis televizorius ne tik išmanus, jis dar ir gražus
• Berėmė konstrukcija – mėgaukitės didesniu televizoriaus ekranu
• Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Pojūčiai tokie tikri, lyg žiūrėtumėte ne per televizorių
• Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis – pajuskite aukščiausios kokybės garsą
• „Pixel Precise HD Engine“ – atraskite ryškaus vaizdo kokybę
• 800 Hz PMR – visiškai sklandūs judantys vaizdai

Prisijunkite, bendraukite, įrašykite ir bendrinkite
• „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį
• Programa „MyRemote“ – išmanesnis televizoriaus valdymas
• „Wi-Fi Miracast™“ – peržiūrėkite išmaniojo telefono turinį televizoriaus ekrane
• Programos „Cloud TV“ ir „Cloud Explorer“ sujungia skirtingus pasaulius
• „MultiRoom“ televizija – dalykitės tiesioginėmis transliacijomis ir įrašais tarp televizorių



 3 pusių „Ambilight“
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik 
namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų 
atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia 
„Philips Ambilight“ technologija jūsų ekranas 
atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau 
įtraukiantys, nes ant gretimos sienos 
skleidžiama itin plati šviesa iš dviejų ekrano 
pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys 
persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo 
pojūčiai bus dar labiau jaudinantys, stiprūs ir 
įtraukiantys.

Berėmė konstrukcija
Plonas. Minimalistinis. Nekrintantis į akis. 
Sukūrėme gražią berėmę konstrukciją iš 
aukštos kokybės stiklo ir itin plono aliuminio 
apvado; mažesnis rėmelis – didesnė žiūrėjimo 
erdvė.

Itin plona „Ultra Slim“ konstrukcija
Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. 
Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. 
Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys 
patraukia dėmesį ir suteikia interjerui 
rafinuotumo.

Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė
Pajauskite garso galią. Pridėjome belaidį „Ultra 
Bass“ žemųjų dažnių garsiakalbį, kad žiūrėjimo 
pojūčiai būtų dar didesni. 50 W garantuoja 
galingą garsą, kuris transformuoja supančią 
kambario erdvę. Garsiakalbis yra belaidis ir 
pakankamai plonas, todėl jį galite pastatyti po 

sofa ar prie sienos ir bet kur namuose mėgautis 
tikrai užburiančiu garsu.

„Pixel Precise HD“
Su „Philips“ technologija „Pixel Precise HD 
Engine“ pasaulis bus arčiau jūsų. Žiūrėkite 
mėgstamas laidas apie gamtą ir keliones 
tikroviškai ryškiai. Tamsiausia juoda ir 
šviesiausia balta spalva išryškina sodrias spalvas 
ir kontrastą, todėl patirsite naujų įspūdžių 
nepakilę nuo sofos.

800Hz „Perfect Motion Rate“
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius 
žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo 
filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 800 
Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl 
judantys vaizdai rodomi neįtikėtinai sklandžiai, 
net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.

Smart TV
Įgykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami 
įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės 
filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių 
vaizdo įrašų parduotuvių. Žiūrėkite mėgstamus 
televizijos kanalus internete ir mėgaukitės 
augančia internetinių programų, pvz., 
„YouTube“, pasiūla. Bendraukite su šeima ir 
draugais per „Skype™“, „Facebook“ ir 
„Twitter“.

„MyRemote“*
Valdykite „Philips“ televizorių savo išmaniuoju 
įrenginiu. Naudodamiesi „MyRemote“ 
programa galite lengvai peržiūrėti išmaniojo 

įrenginio turinį televizoriuje („SimplyShare“), 
perkelti skaitmeninės televizijos transliacijas į 
planšetinį kompiuterį („Wi-Fi Smart Screen“) 
arba, naudodamiesi televizijos programų 
vedliu, galite žiūrėti naujausias laidas.

„Wi-Fi Miracast™“*
Peržiūrėkite išmaniojo įrenginio turinį ir 
dalykitės juo su draugais ir šeima televizoriaus 
ekrane. Panaudoję paprastą komandą žiūrėkite 
televizoriaus ekrane nuotraukas, vaizdo įrašus 
ir žaidimus, esančius jūsų išmaniajame telefone 
arba planšetiniame kompiuteryje.

„Cloud TV“* ir „Cloud Explorer“
Jūs esate unikalūs, todėl mes stengiamės, kad 
žiūrėdami televizorių galėtumėte mėgautis ir 
unikaliais vaizdais. „Philips“ nuolat plečia 
„Cloud TV“ programų pasiūlą, todėl galite 
rinktis iš šimtų viso pasaulio televizijos kanalų. 
Naudodamiesi „Cloud Explorer“ per 
televizoriaus meniu galite pasiekti savo 
„Dropbox™“ paskyrą ir lengvai dalytis turiniu 
su draugais, jį peržiūrėti dideliame ekrane.

„MultiRoom“ klientas ir serveris
Neapsiribokite vien tradicinėmis 
transliacijomis. Naudokite „Philips Smart TV“ 
kaip serverį ir prisijunkite prie kito 
televizoriaus, esančio tame pačiame „Wi-Fi“ 
tinkle. Prisijunkite ir dalykitės skaitmeninės 
televizijos transliacijomis ir įrašais iš šio 
televizoriaus į kliento televizorių be papildomų 
kabelių ir abonementų.
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Ypatybės
Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius
107 cm (42 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“, DVB-T/T2/C/S/S2



ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, 
„Ambilight“
• „Ambilight“ versija: 3 pusių
• „Ambilight“ funkcijos: Dvigubas vaizdas, fiksuotos 

spalvos, Dinaminis, susietas su šviesos jutikliu, Foninio 
apšvietimo režimas, Saulėlydžio režimas, Prisitaiko prie 
sienos spalvos, 3D

• „Ambilight“ apšvietimo sistema: Integruota AL ir „Hue“ 
funkcija

Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 42 in / 107 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• 3D: Passive 3D, Žaidimas dviem žaidėjams visame 

ekrane*, 3D gylio reguliavimas, 2D pakeitimas į 3D, 
Automatinis 3D aptikimas

• Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
• Ryškumas: 400 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Precise HD“, „Micro 

Dimming Pro“, „Perfect Natural Motion“, 800 Hz 
„Perfect Motion Rate“, Puiki raiška

Smart TV
• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• „SmartTV“ programos*: Televizija internete, „Netflix“, 

„Spotify“, Internetinės programos, Internetinės vaizdo 
įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, 
„YouTube“

• „Social TV“: „Facebook“, Skype, Twitter
• Televizijos programų vedlys*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas

Išmanioji sąveika
• Vartotojo sąveika: SimplyShare, „MultiRoom“ klientas 

ir serveris, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“*, „Cloud 
TV“* ir „Cloud Explorer“, Nuotolinio valdymo pultas 
su žymekliu*, Išmanusis nuotolinio valdymo pultas su 
teksto įvedimu

• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 

aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo 
vedlys, Nustatymų vedlys

• Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekrano 
vartotojo vadovas

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
• „My Remote“ programa*: Valdymas, „Simply Share“, 

TV gidas, Wi-fi Smart Screen
• Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą 

išdidinimas, Stretch

CPU
• Procesoriaus tipas: „Dual-Core“

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garso funkcijos: Stereo, Išmanusis stereofoninis, 

„Ambi-wOOx“, Natūralus garsas, Belaidžio ryšio 
žemųjų dažnių kolonėlė

• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, „Incredible 
Surround 3D“, Švarus garsas, Automatinis garso 
išlyginimas, Žemųjų dažnių patobulinimas, Sumanusis 
garsas

• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 4
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 2
• Bevielės jungtys: Integruotas „Wi-Fi 2x2“
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Sertifikuotas CI+1.3, 

Garso įvestis (DVI), Bendroji sąsaja „Plus CI+“, 
„Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso išėjimas 
(optinis), Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis, Paslaugos 
jungtis

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, 

Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, 
Automatinis subtitrų slinkimas („Philips“)*, „Pixel Plus“ 
sąsaja („Philips“)*, Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• Subtitrų formatų palaikymas: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, AMR, LPCM, M4A, 
MP3, MPEG1 L1/2, WMA v2 iki v9,2

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

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

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: „Freeview HD“, „Astra 

HD+“ palaikymas, DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 40 W
• Metinis energijos suvartojimas: 58 kW·h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo 

laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, Išjungti 
paveikslėlius (radijas)

• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
režimu: < 0,3 W

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

1440 x 665 x 133 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

949 x 554 x 35,8 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

949 x 647 x 232 mm
• Gaminio svoris: 11,5 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 12,8 kg
• Svoris su pakuote: 22,8 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 400 mm
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 460 x 90 x 

280 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,7 kg

Priedai
• Pridedami priedai: Stalinis stovas, Belaidžio ryšio 

žemųjų dažnių kolonėlė, Belaidžio garso adapteris 
PTA209, 4x „Passive 3D“ akiniai, Nuotolinis valdymas, 
2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Garantijos lapelis

• Pasirenkami priedai: „Philips“ televizoriaus kamera 
PTA317, 3D akiniai PTA417, 3D lęšiai Žaidimo 
komplektas PTA436

•

Išleidimo data 2019-06-13

Versija: 9.0.1

12 NC: 8670 001 10251
EAN: 87 12581 70544 2

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
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Specifikacijos
Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius
107 cm (42 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“, DVB-T/T2/C/S/S2

* Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose 
televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo 
išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite 
apsilankę: www.philips.com/TV.

* Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir 
raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas

* „Cloud TV“ pasiūla priklauso nuo šalies pasiekiamumo ir reglamentų
* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su 

„Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* „Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.
* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie 

nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama 
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema 
dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* 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.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

http://www.philips.com

