
 

 

„Philips“ 6000 series
Itin plonas 4K „Smart TV“ 
LED televizorius su „Pixel 
Plus Ultra HD“

108 cm (43 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

43PUS6031
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in plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
 „Pixel Plus Ultra HD“
gaukitės praktiška elegancija ir išmaniomis ryšio funkcijomis. „Philips“ 6000 serijos televizoriai 

iskiria 4K „Ultra HD“ kokybės vaizdu, kad matytumėte kiekvieną detalę. Integruota „Smart TV“ 
kcija lengva naudotis ir tai puikus pasirinkimas norint mėgautis pramogomis be rūpesčių.

Elegantiškai pateiktos esminės funkcijos
• Centrinis stovas su tikro metalo ir chromo detalėmis

Aistra vaizdo kokybei
• 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
• Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“

Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio
• „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį



 Centrinis stovas
Mūsų dizaineriai suderino itin ploną kaklelį ir 
kampu pakreiptą pagrindinę plokštę su šlifuoto 
ir poliruoto metalo apdaila, todėl šis 
šiuolaikiškas dizainas puikiai tiks moderniame 
interjere.

4K „Ultra HD“
„Ultra HD“ televizorius atkuria keturis kartus 
detalesnį vaizdą nei įprasti „Full HD“ 
televizoriai. Atkuriantis daugiau nei 8 milijonų 
pikselių ir išsiskiriantis unikalia „Ultra 
Resolution“ konvertavimo technologija, šis 

televizorius leis jums mėgautis ryškesniais 
vaizdais, kad ir koks būtų originalus turinys. 
Mėgaukitės ryškesniu vaizdu, stipresniais 
pojūčiais, didesniu kontrastingumu, sklandžiais 
natūraliais judesiais ir nepriekaištingu 
detalumu.

„Pixel Plus Ultra HD“
Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, 
kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel 
Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai 
sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų 
tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis 

detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės 
juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite 
mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

Smart TV
Įgykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami 
įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės 
filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių 
vaizdo įrašų parduotuvių. Su „Smart TV“ 
žiūrėkite mėgstamus televizijos kanalus 
internete ir mėgaukitės augančia internetinių 
programų pasiūla.

Smart TV
Smart TV

4K „Ultra HD“
4K „Ultra HD“
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Ypatybės
Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
108 cm (43 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



• HEVC palaikymas • „SmartTV“ programos*: Atvira interneto naršyklė
•

Vaizdas / ekranas
• Ekranas: „4K Ultra HD LED“
• Ekrano įstrižainės dydis: 43 in / 108 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 3 840x2 160
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 300 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus Ultra HD“

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 2
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 2
• Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus CI+“, 

Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių 
išvestis, Antena IEC75, Garso K / D įvestis, 
„Ethernet“ LAN RJ-45

• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

• Bevielės jungtys: Integruota „Wi-Fi 11n 2x2“

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

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, VP9, HEVC (H.265)

• Subtitrų formatų palaikymas: .SRT, .SUB, .TXT
• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, 

WMA-PRO (v9 ir v10)
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, PNG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 

3840 x 2160 esant 60 Hz
• Vaizdo įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 3840 x 

2160 esant 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/
S2

• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 54 W
• Metinis energijos suvartojimas: 78 kW·h
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

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

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

išsijungimo laikmatis, Eko režimas

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

1195 x 718 x 178 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

965 x 568 x 89 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

965 x 610 x 221 mm
• Gaminio svoris: 8,35 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 11,55 kg
• Svoris su pakuote: 13,9 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm, 200 x 

300 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos 
pradžios vadovas, Vartotojo vadovas

„Smart TV“ funkcijos
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• Programa: Pause TV
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Specifikacijos
Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
108 cm (43 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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

* 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.

* 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.

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

http://www.philips.com

