
 

 

Philips DesignLine
Smart ultratunn LED-TV 
med 3-sidig Ambilight XL 
och Perfect Pixel HD

46 tum
3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

46PDL8908S
Helt klart annorlunda

Ingen vanlig TV – innovativ design
Den revolutionerande svävande glasdesignen i Philips DesignLine går inte att beskriva 
med ord. Eller går det? Beskrivningar som häpnadsväckande, nyskapande och överlägsna 
prestanda stämmer in. Liksom hisnande vacker ...

Vår revolutionerande design-TV – vacker både när den är på och av
• Revolutionerande svävande glasdesign som ger dig inredningsinspiration
• DesignLine Smart Mount – allt du behöver för att montera din TV
• Kabelfodral samlar TV-kablarna i en enda bunt

Ultimata prestanda
• 3-sidig Ambilight XL förstärker tittarupplevelsen
• Perfect Pixel HD – vår prisbelönta bildkvalitetsmotor
• 1 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

En värld av onlineinnehåll inom räckhåll
• Integrerad WiFi så att du lätt ansluter till onlinevärlden
• Smart TV – en värld av onlineunderhållning

Kontrollera hur du delar och spelar in på din TV
• Tangentbordsfjärrkontroll med pekare – bättre kontroll än någonsin
• Med MyRemote-appen kontrollerar du TV:n med telefonen eller surfplattan
• WiFi Miracast™– spegla från dina enheter till TV:n



 Glasdesign
Vår innovativa glaspanel förändrar ditt sätt att 
se på TV – och hur TV:n ser ut. Den förfinade 
skärmtekniken får övergångarna från ljus till 
mörk att flyta fram över glasytan och 
förstärker TV:ns svävande effekt. Luta den mot 
en vägg i takvåningen, ställ den bland 
antikviteterna på bondgården eller häng upp 
den bland moderna konstverk på ett galleri – 
var du än placerar den kommer den att passa 
in perfekt.

Monteringslösning
Oavsett om du vill luta, hänga upp eller ställa 
TV:n mot väggen finns det en 
monteringslösning som passar. För rum med 
hårda golv har vi skapat ett kantskydd som 
skyddar både golvet och glaspanelen. Har du 
tummen mitt i handen? Med Philips smarta 
Simply Straight-lösning för väggmontering 
slipper du våndas över måtten när du hänger 
upp TV:n – med Simply Straight blir det rätt 
varje gång.

Kabelfodral
Med vårt kabelfodral kan du samla alla kablar i 
en enda prydlig bunt. Det kompakta 
kabelfodralet är utformat för att inte synas, och 
placerat bakom TV:n för att undvika synliga 
kablar.

Tresidig Ambilight XL
Den här patenterade Philips-tekniken får 
skärmen att verka betydligt bredare – och 
förstärker därmed tittarupplevelsen – genom 
att projicera ett extra brett sken från tre sidor 
av TV-skärmen på den omgivande väggen. 
Ljusets färg anpassas automatiskt efter TV-
bilden. Tack vare en vägganpassningsfunktion 
anpassas ljusets färg exakt efter TV-bilden, 
oavsett väggfärgen. Med hjälp av olika 
inställningar kan du skräddarsy upplevelsen 
efter dina egna önskemål.

Perfect Pixel HD
Utformad för att ge våra mest avancerade 
flimmerfria bilder hittills, med oöverträffad 
skärpa och klarhet. Varje pixel som bilden 
består av förbättras så att den bättre 
överensstämmer med de omgivande pixlarna. 

Resultatet är en unik kombination av skärpa, 
naturtrogna detaljer, levande färger, 
överlägsen kontrast och jämna, naturliga 
rörelser.

1 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
För exakta, jämna och naturliga bildrörelser 
har Philips skapat PMR – vår standard för att 
mäta skärpan hos rörliga bilder. PMR (Perfect 
Motion Rate) är resultatet av vår unika 
videobehandling, antalet bildrutor per sekund 
och uppdateringsfrekvensen för varje bildruta, 
perfektionen hos dimningsfunktioner och 
bakgrundsbelysningsteknik. En högre PMR-
siffra bidrar till högre kontrast och bättre 
klarhet i rörelser – och därmed bättre 
bildkvalitet.

Inbyggd Wi-Fi
Med integrerad WiFi på Philips Smart TV kan 
du snabbt och enkelt ansluta till hemnätverket 
och få tillgång till innehåll från hela världen eller 
dela trådlöst hemma.

Onlineappar för Smart TV
Gå bortom gränserna för traditionell TV. Hyr 
och strömma film, videor, spel och annat från 
onlinevideobutiker direkt till TV:n. Titta på TV-
repriser från dina favoritkanaler och ta del av 
ett stort utbud av onlineappar med Smart TV. 
Håll kontakten med dina nära och kära via 
Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa på 
nätet helt enkelt!

Pekare med tangentbordsfjärrkontroll
Vår helt intuitiva fjärrkontroll har alla de 
vanliga funktionerna som markörknappar, 
volymkontroll och snabbvalsknappar. Och om 
du håller tummen på OK-knappen kan du 
dessutom använda en särskild funktion för 
enkel navigering. Pekaren fungerar som en mus 
som du kan använda för att enkelt peka, klicka 
och bläddra på skärmen. På undersidan av 
fjärrkontrollen hittar du dessutom ett 
komplett tangentbord där du enkelt kan skriva 
in text! Och det bästa av allt är att vår 
intelligenta fjärrkontroll har gyroskopiska 
sensorer och kan skilja mellan upp och ned – så 
att du inte byter kanal av misstag när du skriver 
in text.

Smart TV
Smart TV med mängder av onlineappar, 
hyrvideor och TV-repriser
Gå bortom gränserna för traditionell TV. 
Hyr och strömma film, videor, spel och 
annat från onlinevideobutiker direkt till 
TV:n. Titta på TV-repriser från dina 
favoritkanaler och ta del av ett stort utbud 
av onlineappar med Smart TV. Håll 
kontakten med dina nära och kära via 
Skype™ eller sociala nätverk. Eller surfa 
på nätet helt enkelt!

EU Ecolabel
I Philips arbetsprocess för 
miljödesign strävar vi efter 
att ta fram produkter som 
är ännu mer miljövänliga. 
Vårt arbete har 

uppmärksammats, och de flesta av Philips 
modeller har märkts med EU Ecolabel 
(EU-blomman) tack vare hög 
energieffektivitet, ultralåg 
strömförbrukning i standbyläge (upp till 
50 % mindre än EU:s miljöcertifiering 
kräver), frånvaro av farliga ämnen (t.ex. 
bly) och återvinningsvänlig design.
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Simply Share, TV-guide, Wi-Fi Smart Screen • Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
Ambilight
• Ambilight-version: 3-sidig XL
• Funktioner för Ambilight: Går att anpassa till 

väggens färg, Vardagsrumsljus-läge

Bild/visning
• Teckenfönster: LED, Full HD
• Diagonal skärmstorlek: 46 tum / 117 cm 
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• 3D: 3D Max*, Spel på helskärm för två personer*, 

Justering av 3D-djup, Konvertering från 2D till 3D
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 450 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
• Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Micro 

Dimming, 1 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate), 
Lokal kontrast, Perfect 3D Natural Motion, 
Superupplösning

Smart TV
• Interaktiv TV: HbbTV*
• SmartTV-appar*: TV-repriser, Netflix*, 

Onlineappar, Videobutiker online, Öppna 
webbläsare, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8-dagars elektronisk 

programguide

Smart interaktion
• Användarinteraktion: SimplyShare, MultiRoom-

klient och -server*, Smart text-fjärrkontroll, 
Pekfjärrkontroll*, WiFi Miracast-certifierad*

• Program: Pause TV, USB-inspelning*
• Enkel installation: Automatisk identifiering av 

Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, 
Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide

• Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, 
Användarhandbok på skärmen

• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för 
uppgradering av programvara, Programvara kan 
uppgraderas via USB, Uppgradering av fast 
programvara online

• Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, 
Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte 
skalförändrad, Widescreen

• Signalstyrkeindikering
• Text-TV: 1200 sidor Hypertext
• My Remote App*: Kontroll, MyRemote Recording, 

CPU
• Processortyp: Två kärnor

Ljud
• Uteffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
• Ljudfunktioner: 3D wOOx, HD-stereo
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 4
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-portar: 3
• Trådlösa anslutningar: Integrerad WiFi 11n, WiFi 

Miracast-certifierad
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
ljudutgång (optisk), Audio L+R-ingång, Hörlur ut, 
Serviceanslutning

• HDMI-funktioner: 3D, Återgångskanal för ljud
• EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för 

fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-
standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, 
Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk 
(Philips), Uppspelning med en knapptryckning

Multimedietillämpningar
• Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, 

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

• Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 
upp till v9.2)

• Bilduppspelningsformat: JPEG

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: Stöd för Astra HD+, Freeview HD*, 

DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
• Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Effekt
• Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Energiklass: A
• EU-energimärkning, effekt: 83 W
• Årlig strömförbrukning: 115 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,1 W
• Strömsparfunktioner: Automatisk 

avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Tyst bild 
(för radio)

• Strömförbrukning i av-läge: < 0,1 W

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 1200 x 1292 x 397 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

1 049 x 1 049 x 39,5 mm
• Produktvikt: 26 kg
• Vikt inkl. förpackning: 38,6 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 200 x 200 mm
• Bakåtlutning: 0° till 10°

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x 3D-glasögon, aktiva, 

Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Nätkabel, 
SCART-adapter, Komponentkabeladapter, 
Snabbstartguide, Broschyr med juridisk 
information och säkerhetsinformation, 
Garantibevis

• Medföljande tillbehör för väggmontering: väggfäste, 
borrningsmall, 2 pluggar, 2 skruvar

• Extra tillbehör: 3D-glasögon PTA518, 3D-glasögon 
PTA508, Philips TV-kamera PTA317

•
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* MyRemote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika 
TV-modeller och länder, samt mellan olika smarta enheter och 
operativsystem. Om du vill veta mer kan du gå till www.philips.com/
TV.

* Kompatibiliteten är beroende av wi-fi miracast-certifiering Android 
4.2 eller senare. Om du vill veta mer kan du titta i dokumentationen 
som medföljde enheten.

* Om du vill veta mer om den smarta TV-appen går du till 
www.philips.com/tv där du kan se vilka tjänster som erbjuds i ditt 
land.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan 
begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner 
kan gälla.

* Philips TV-kamera (PTA317) säljs separat.
* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte 

upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas 
inte för barn under 6 år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad 
ännu.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. 
Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en 
uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips 
supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden 
åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din 
operatör om du vill ha mer information.

* Programvaruuppgradering krävs för HbbTV, Multiroom-klient och 
server, Netflix och myRemote-appen.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 
8 dagar) beror på land och operatör.

http://www.philips.com

