
 

 

Philips 6000 series
4K üliõhuke Smart LED-
teler koos Pixel Plus Ultra 
HD-ga

108 cm (43")
4K Ultra HD LED-teler
Neljatuumaline
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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xel Plus Ultra HD-ga
nktsionaalne elegantsus ja mitmekülgne ühenduvus. Philipsi 6100 seeria teler pakub 4K 
tra HD pildikvaliteeti, et tagada suurepärane detailiselgus. Ja tänu Smart TV-ga 
enduvusele saate lihtsasti nõudemeelelahutust nautida.

Tähelepanu on kaunitel detailidel
• Geomeetriline kandiline alus

Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti
• 4K Ultra HD pole võrreldav ühegi varem nähtud eraldusvõimega
• Avastage Ultra HD pildikvaliteet Pixel Plus Ultra HD-ga
• Kogege paremat kontrastsust, värve ja teravust HDR Plus tehnoloogiaga

Avastage Smart TV-ga suurem maailm
• Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
• Philipsi rakenduste galerii toob meelelahutuse teieni

Õhuke teler, Võimas heli
• Võimas helitöötlus kompromissitult puhtama heli tagamiseks



 Uus keskne alus
Valisime oma geomeetrilise kandilise 
telerialuse alumiseks osaks peene kõrgläikega 
musta värvi viimistluse ning seejärel 
ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, 
et luua kauni kujundusega teler, mis sobib 
igasse moodsasse interjööri.

4K Ultra HD
Ultra HD teleril on neli korda parem 
eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu 
enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele 
ülikõrge eraldusvõimega 
suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat 
pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, 
seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. 
Nautige veelgi teravamat pilti, suuremat 
sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja 
loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Pixel Plus Ultra HD
Kogege 4K Ultra HD teravust Philips Pixel Plus 
Ultra HD mootoriga. See optimeerib 

pildikvaliteeti, et edastada uskumatu detailsuse 
ja sügavusega sujuvaid pilte. Nautige 
heledamate valgete ja tumedamate mustade 
toonide abil teravamat 4K pilti.

High Dynamic Range Plus tehnoloogia
High Dynamic Range Plus (HDR – suur 
dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast 
uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja 
värvi alal tehtud edusamme koduse 
meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige 
elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad 
heledad toonid, parem kontrastsus, laiem 
värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi 
varem.

Smart TV
Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri 
piiridest välja. Laenutage ja voogedastage 
veebipõhistest videokauplustest filme, videoid 
ja mänge. Vaadake tagantjärele oma 
lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku 
Smart TV võrgurakenduste valikut.

Philipsi TV/STA galerii
Philipsi rakenduste galerii on mitmekülgne 
kogum veebirakendustest, millele pääsete 
juurde kohe, kui teie Smart TV on internetiga 
ühendatud. Nii lihtne see ongi! Lihtsalt lülitage 
oma teler sisse, looge internetiühendus ja 
nautige kogu meelelahutusmaailma veebis.

Helitöötlus
Tuuleiil, maapinnale langev leht, tuulise ilmaga 
mööda maanteed liikuva sõiduki rehvid – need 
on väikesed nüansid, mis moodustavad üldpildi. 
Philipsi helitöötlusega pannakse need 
üksikasjad kokku ja tagatakse kompromissitult 
puhas heli. Kuulake kõike sama teravalt kui 
helirežissöör, kes kasutab originaalset helisisu 
toetavat stuudiokvaliteediga 
töötlusprogrammi, mis toob heli esile just siis 
kui vaja. Sügav bass, selge dialoog ja hämmastav 
täpsus on vaid algus.
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Esiletõstetud tooted
4K Üliõhuke Smart LED-teler
108 cm (43") 4K Ultra HD LED-teler, Neljatuumaline, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine • Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 
Pilt/Ekraan
• Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
• Ekraani diagonaali suurus: 43 tolli / 108 cm 
• Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
• Kuvasuhe: 16 : 9
• Heledus: 350 cd/m²
• Pildiparandus: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming, 

700 PPI
• Tippvalgustugevus: 65 %

Smart TV funktsioonid
• Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client, 

SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
• Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV)
• Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
• SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, 

Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, 
YouTube

• Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi 
seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu 
installimisviisard, Seadistusviisard

• Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse 
uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB 
kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

• Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida 
kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, 
Suumimine, Venitamine

• Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, 
Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, 
Videolaenutus

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 20 W
• Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli

Ühenduvus
• HDMI-pesade arv: 3
• Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
• USB-pesade arv: 2
• Wireless ühendused: Wi-Fi Direct, Wi-Fi 11n 2x2 

sisseehitatud
• Muud liidesed: Antenn IEC75, Satelliitühendus, 

Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend 
(optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in 
(helisisend), Kõrvaklapiväljund

• HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
• EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, 

Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi 

ühe vajutusega

Multimeedia rakendused
• Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

• Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SUB, .TXT

• Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA 
(v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

• Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed
• Arvutisisendid HDMI1-l: kuni 4K UHD 3840 x 

2160 30 Hz juures, kuni FHD 1920 x 1080 60 Hz 
juures

• Arvutisisendid HDMI2/3: kuni 4K UHD 3840 x 
2160 60 Hz juures

• HDMI1 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 
30 Hz juures, kuni FHD 1920 x 1080 60 Hz juures

• HDMI2/3 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 
60 Hz juures

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
• Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
• Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
• Signaalitugevuse näidik
• Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
• HEVC tugi

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
• Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
• Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3 W
• Energiasäästufunktsioonid: Automaatse 

väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio 
kuulamiseks)

• Energiamärgise klass: A+
• EL-i energiamärgise võimsus: 45 W
• Aastane energiatarve: 66 kW/h
• Elavhõbedasisaldus: 0 mg
• Sisaldab pliid: Jah*

Mõõtmed
• Karbi mõõtmed (L x K x S): 1150 x 680 x 150 mm
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 

971,3 x 563,53 x 77,3 mm
971,3 x 626,4 x 212,06 mm
• Teleri aluse laius: 569,47 mm
• Toote kaal: 9,18 kg
• Toote kaal (alusega): 11,22 kg
• Kaal (koos pakendiga): 14,27 kg
• Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x 

AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise 
teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

•
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Spetsifikatsioon
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* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) 
sõltub riigist ja operaatorist.

* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi 
ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb 
sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi 
toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi 
klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on 
vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe 
saamiseks oma operaatori poole.

* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad 

nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist 
ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka 
riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/
smarttv..

* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine 
võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse 
kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või 
uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma 
seadme dokumente.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul 
alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi 
olemasolevate erandite klauslitele).

http://www.philips.com

